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Euthanasie voor het eerst
naar assisen
Grote namen worden opgeroepen in het
assisenproces in Gent over de euthanasie op Tine
Nys. Mogelijk zelfs René Stockman, de generaal-
overste van de Broeders van Liefde.

VAN ONZE REDACTRICE  VEERLE BEEL

GENT  Als het van de advocaat Walter Van Steenbrugge afhangt, wordt
René Stockman, de generaal-overste van de Broeders van Liefde en een
nauwe medewerker van de paus, straks opgeroepen om te getuigen in
het eutha nasieproces dat in januari plaatsvindt voor het hof van assisen
in Gent. Drie artsen staan daar  terecht voor de euthanasie op Tine Nys
(38), een jonge vrouw uit Sint-Niklaas. Het is voor het eerst dat artsen
in ons land zich voor de uitvoering van een euthanasie bij de rechtbank
moeten verantwoorden.

In de beklaagdenbank zitten straks de Leif-arts die het spuitje
toediende, de voormalige huisarts van Tine Nys en een vrouwelijke
psychiater die zich specialiseerde in euthanasie bij mensen met een
psychiatrische problematiek. De ouders en zussen van Tine Nys, die bij
het overlijden aan wezig waren, klagen aan dat de euthanasie
onzorgvuldig is gebeurd en  betwisten dat hun dochter en zus al was
uitbehandeld, wat een vereiste is volgens de euthanasiewet.

Uitnodiging voor de paus?
Na uitgebreide verhoren van alle partijen vorderde het parket in

eerste aanleg in 2015 de buitenvervolgingstelling van de artsen. De
familie ging in beroep en de procureur-generaal heropent nu de zaak.
‘Het parket maakt hier een bocht van 180 graden. Zo’n  radicale
ommezwaai is niet te begrijpen, tenzij er druk van buitenaf is geweest’,
zegt Walter Van Steenbrugge. Hij treedt op als verdediging van de Leif-
arts die de euthanasie heeft uitgevoerd. 

Op de eerste, preliminaire zitting van het proces gisteren in Gent zei
hij daarvoor aanwijzingen te hebben: ‘Mijn cliënt heeft van een andere
arts vernomen dat René Stockman, generaal-overste van de Broeders
van Liefde, druk heeft uitgeoefend op de procureur-generaal. Ik heb die
arts  gebeld, hij heeft mij dat verhaal bevestigd, maar wil niet komen
getuigen. Er zit niets anders op dan broeder Stockman zelf uit te
nodigen en het hem te vragen.’

Advocaat Fernand Keuleneer, raadsman van de familie Nys, zei dat
dit een van de grappigste voorstellen was die hij in de hele zaak had
gehoord: ‘Waarom nodigt u de paus zelf niet uit?’ 
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Van Steenbrugge hield voet bij stuk: ‘Dit wordt een politiek-religieus
proces, waarbij de euthanasiewet zelf op de agenda wordt  gezet. Het is
dus een showproces.’

Procureur-generaal Francis Clarysse nam dat niet. ‘Ik gebruik deze
uitdrukking niet graag, maar ik vind deze beschuldiging aan mijn adres
echt van de pot gerukt’, zei hij. ‘Het moet hier gaan over die ene
euthanasie, op Tine Nys, op 27 april 2010. Gebeurde deze conform de
wet? En zo nee, is er dan schuld of onschuld?’

Distelmans, Braeckman, Cosyns ...
Gezien de commotie besloot voorzitter Martin Minnaert om nog niet

te beslissen. Hij hoorde gisteren alle advocaten en maakt later deze
week pas bekend welke getuigen worden opgeroepen. Minnaert zelf wil
zeker professor Wim Distelmans horen, omdat hij de voorzitter is van
de euthanasiecommissie. Hij wil hem ook graag vooraf nog verhoren.

De advocaten van alle partijen pakten op hun verlanglijstjes met veel
grote namen uit, van zowel verdedigers als tegenstanders van
euthanasie bij psychiatrisch lijden. Onder hen veel psychiaters, maar
ook filosofen – onder meer Johan Braeckman en artsen die niet
rechtstreeks met de zaak te maken hebben gehad, zoals de Gentse
huisarts Marc Cosyns en de Antwerpse Patrick Wyffels.

De verdediging van de psychiater wil ook graag ouders van andere
patiëntes, die al bij haar om  euthanasie vroegen, aan het woord laten,
net als de ouders van een dochter die vergeefs bij andere artsen om
euthanasie vroeg, en na de afwijziging zelfdoding heeft gepleegd.
Daardoor dreigt het alsnog een beladen proces te worden, dat de hele
praktijk en de wet geving op de korrel neemt.

Ook de advocaten zelf zijn niet van de minsten. Behalve Van
Steenbrugge, voor de Leif-arts, treden ook Jef Vermassen en  Frederik
Tiebout op voor de verdediging. Fernand Keuleneer en Joris Van Cauter
vertegenwoor digen de familie.

Buiten beeld
De voorzitter zei te beseffen dat het geen doorsnee assisenproces

wordt. Hij stelde de beschuldigden voor om na te denken of ze in beeld
willen verschijnen – zo niet, dan zal hij camera’s uit de zaal  weren en de
artsen langs een aparte ingang laten binnen komen.

Hij vroeg de advocaten met  nadruk om tijdens de duur van het
proces geen interviews te  geven en hun gezicht niet op tv te laten zien.
‘Juryleden kijken ook televisie, en als advocaten daar iets zeggen over
dit proces, zou dit wel eens een grotere indruk kunnen nalaten dan wat
in deze zaal wordt verteld, en dat wil ik niet’, aldus Minnaert.

Het proces start op 14 januari.


