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Lichaam weduwe in beslag genomen vlak voor
afscheidsdienst: “Dat hebben we hier nog nooit
meegemaakt”
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Huize Sint-Jozef in Ieper.
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BRUGGE / IEPER - De avond voor de crematie en afscheidsdienst werd het lichaam van weduwe Simonne (85) in beslag

genomen. Het parket start een onderzoek naar de omstandigheden van haar overlijden na een klacht van een van haar
dochters uit Brugge.
De vrouw overleed op 2 juni in het Ieperse woon-zorgcentrum Huize Sint-Jozef, waar ze al enige tijd palliatieve zorg toegediend kreeg. Het Ieperse
rouwcentrum Hessel stond in voor de crematie en de afscheidsdienst in intieme kring. Die zouden normaal op woensdag 10 juni plaatsvinden. “Maar
we moesten alles dinsdagavond nog annuleren, omdat haar lichaam in beslag werd genomen”, zegt Sofie Devooght, medezaakvoerster van
rouwcentrum Hessel.
Een van de dochters van Simonne uit de streek van Brugge zou een klacht ingediend hebben. De reden voor de klacht is momenteel onduidelijk,
maar er is sprake van een familievete onder de twee dochters en twee zonen. Een van de zonen wou geen commentaar kwijt. De overige dichte
familie konden we niet bereiken voor een reactie.
Het parket bevestigt dat er een onderzoek gevoerd wordt naar de oorzaak van het overlijden. Een autopsie woensdagmiddag heeft uitgewezen dat
er geen geweldsinwerking van derden is. Resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn nog niet bekend.
Nooit meegemaakt
De uitvaart blijft voorlopig geannuleerd. “Zo’n situatie hebben wij hier nog niet meegemaakt”, aldus Devooght. “Normaal gebeurt een inbeslagname
en onderzoek vlak na het overlijden, maar niet zo dicht bij de afscheidsdienst. Het was een hele karwei om iedereen tijdig te verwittigen. Voor de
familie moet dit heel moeilijk zijn, omdat ze met veel vragen zitten en het verlies nog niet definitief kunnen verwerken.”
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