
Proefproces euthanasie voor de Franse assisen 

PARIJS - Sinds gisteren loopt voor het Franse assisenhof van de Dordogne een 

euthanasieproces tegen twee vrouwen, een dokter en een verpleegster, wegens de dood 
van een 65-jarige vrouw die aan terminale kanker leed. Voor Frankrijk gaat het om een 
'test case', enkele dagen nadat ruim tweeduizend artsen en verpleegkundigen het recht 
op euthanasie probeerden af te dwingen, een gevoelig thema in volle verkiezingsstrijd.In 
Frankrijk is actieve euthanasie nog altijd bij wet verboden. Daarom wordt het proces van Périgueux 
met argusogen gevolgd. De beschuldigden zijn dokter Laurence Tramois (35) en verpleegster 
Chantal Chanel (40).De eerste wordt beticht van vergiftiging, de andere van medeplichtigheid. 

Dokter Laurence schreef een dodelijke dosis kalium voor en verpleegster Chantal diende de injectie 
toe. Geen van beiden is voorvechtster van euthanasie. De overleden patiënte, de 65-jarige Paulette 
Druais, was de schoonmoeder van de vrouwelijke arts. Paulette leed aan een terminale 
pancreaskanker, was in een coma weggezonken maar voelde nog veel pijn. De dagen voor haar 
dood vroeg ze het verplegend personeel herhaaldelijk om waardig te mogen sterven."Dit moet 

stoppen"Dokter Laurence Tramois voelde zich niet in staat om zélf de dodelijke inspuiting te geven. 

Op haar bevel en in haar afwezigheid injecteerde verpleegster Chantal Chanel de fatale dosis. Zij 
kende de familiebanden van de arts met de 65-jarige patiënte en ging ervan uit dat de familieleden 
van Paulette Druais het met de ingreep eens waren. Dat is nooit uitdrukkelijk gebleken. De 
familieleden van de terminale patiënte hebben nooit een vraag in die zin gesteld. De nabestaanden 
hebben zich niettemin geen burgerlijke partij gesteld, integendeel. De zoon van het slachtoffer, 
Vincent Druais, schreef in januari 2006 zelfs een brief aan de Franse president Chrirac waarin hij 
zegt dat de familie de dokter en de verpleegster niets kwalijk neemt: "Wij zouden willen dat tegen 

hen geen vervolging wordt ingesteld. Al drie jaar lang lijden wij door de ziekte van moeder, haar 
dood, de opgraving, de autopsie, en nu de verzending naar assisen. Dit moet stoppen." Hoe dan 
ook zal justitie het laatste woord krijgen. De twee beschuldigde vrouwen riskeren volgens de 
huidige Franse wetgeving een maximumstraf van dertig jaar opsluiting. Volgende vrijdag wordt de 
uitspraak verwacht. 
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