
Arts beëindigt leven terminale Italiaan met euthanasiewens  
door Lode Delputte / Belga 
 
Dokter Mario Riccio: 'Welby's zaak gaat niet over euthanasie, ze gaat over 
de weigering een behandeling te aanvaarden'  
De Italiaanse oppositie vraagt de arrestatie van Mario Riccio, de dokter 
die gisteren het leven beëindigde van de om euthanasie verzoekende, 
terminaal zieke Piergiorgio Welby. In Italië is euthanasie nog altijd 
verboden. 
De zestigjarige terminaal zieke Piergiorgio Welby een paar weken voor dokter 
Mario Riccio de stekker van zijn beademingstoestel uittrok. 
 
 
Door Lode Delputte 
Rome l Dokter Riccio, die Welby pijnstillers toediende en vervolgens zijn 
beademingstoestel uitschakelde, zegt dat hij bij het gerecht verantwoording wil 
afleggen.  
 
Mario Riccio maakte gisteren bekend dat hij Piergiorgio Welby's 
levensverlengende apparatuur had uitgezet. "Zijn zaak gaat niet over 
euthanasie", zei Riccio op een persconferentie, "ze gaat over de weigering om 
een behandeling te aanvaarden." De arts meent dan ook niet tegen de 
(grond)wet te hebben gehandeld. Die stelt immers dat patiënten niet verplicht 
kunnen worden bepaalde medische behandelingen tegen hun zin te ondergaan.  
"Welby heeft gekregen wat hij gevraagd heeft", zei ook Europarlementariër 
Marco Cappato, secretaris van de Luca Coscionistichting voor de Vrijheid van 
Wetenschappelijk Onderzoek en lid van de libertaire Partito Radicale, in een 
eerste reactie. "Zijn rechten, de wetten en de grondwet zijn gerespecteerd." 
Welby, die aan een spierverlammingsziekte leed, helder van geest bleef maar 
alleen nog met de ogen kon knipperen, had eerder een gerechtelijke strijd 
uitgevochten voor vrijwillige levensbeëindiging, maar verloor zijn zaak.  
Met zijn vraag tot levensbeëindiging was Welby de jongste tijd een bekend 
gezicht geworden. Via de computer nam hij bijvoorbeeld deel aan tv-debatten. 
Hij schreef ook een smeekbede aan president Napolitano. Volgende week zou 
Welby 61 jaar oud geworden zijn. 
In het nog altijd erg katholieke of door het Vaticaan beïnvloede Italië is 
euthanasie tot nader order verboden. De affaire-Welby zorgde er dan ook voor 
levendige debatten.  
In de rechtszaak die de patiënt aangespannen had, kreeg hij vorig weekend lik 
op stuk. De rechters in Rome oordeelden immers, anders dan Mario Riccio, dat 
zijn recht op sterven niet in de Italiaanse wet voorzien was. Woensdag had ook 



de Sanità, een soort hoge raad voor volksgezondheid, nog tegen 
levensbeëindiging gepleit.  
Toch meenden raadslui voor Welby, net als Riccio, dat de wet wel degelijk een 
achterpoortje biedt - de voornoemde mogelijkheid om bepaalde medische 
behandelingen te weigeren. Ook ging het behandelende parket tegen de 
uitspraak in Rome in beroep.  
Gisteren maakte Riccio, die in het Noord-Italiaanse Cremona werkt, zich in 
ieder geval sterk de zaak voor de rechters te willen toelichten. Als de arts 
schuldig bevonden wordt aan euthanasie riskeert hij tot vijftien jaar celstraf.  
Alleszins zadelt Welby's levensbeëindiging de centrumlinkse regering-Prodi 
met een moeilijk door te hakken knoop op: in zijn brede coalitie zitten immers 
fervente katholieken, niet in de laatste plaats de erg kerkvaste Prodi zelf, maar 
net zo goed politici die het recht op euthanasie zo snel mogelijk in de wet 
ingeschreven willen zien. Zij, vooral de Partito Radicale (of Rosa nel Pugno) 
Europees ex-commissaris Emma Bonino, pleiten minstens voor een 
parlementair debat over de aangelegenheid. 
Romano Prodi zelf reageerde gisteren met een oproep tot "eerbied" voor 
Welby's dood.  
Ter rechterzijde is de tegenstand tegen euthanasie veel massaler. Daar eiste 
Luca Volonte, van de Unie voor Christelijke Democraten (UDC), gisteren 
onverwijld dat Riccio gearresteerd zou worden.  
Tegenover Reuters toonde Welby's advocaat Riccardo Maia zich intussen erg 
ontgoocheld: "Ik ben compleet verrast. Als raadsheer voel ik me bedroefd en 
gefrustreerd." Volgens Maia heeft zijn cliënt wel bijgedragen "aan een strijd 
voor vrijheid en eerbied voor de grondwet".  
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