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Onderwerp: Re: In antwoord op uw aanvraag voor informatie met zaaknummer 74137
CRM:00220139
Van: "desireestokkel" <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Datum: 13-3-2014 13:40
Aan: "NZa, Info" <info@nza.nl>

NZA,
U weigert de Grondwet & Mensenrechtenverdragen uit te voeren.
U helpt poli ci, advocaten, rechters e.a. willens & wtens bij het organisaeren van foltering & moord
op een mensenleichaam.
Dut is een oorlogsmisdaad, waarvoor u als individu gestra kan worden.
U bent we!elijk verplicht personen die folteren & moorden te stoppen.
NZA wil dus de machthebbers helpen bij het doden van gezinnen.
U bent een Hitler.
DesireeStokkel
From: NZa, Info
Sent: Thursday, March 13, 2014 1:09 PM
To: Stokkel, Desiree
Subject: In antwoord op uw aanvraag voor informatie met zaaknummer 74137 CRM:00220139

Geachte mevrouw Stokkel,
In uw e-mail van 12-2-2014 uit u uw ontevredenheid over het zorgsysteem in Nederland. Tevens
spreekt u aantijgingen uit tegen politici en ambtenaren.
U schrijft:
http://www.youtube.com/watch?v=UUVpGK_ucto
Door overheveling van Jeugdzorg naar Gemeenten verdwijnt het Medisch Geheim voor kinderen. Dit
leidt tot MEER kindermishandeling.
Wat er gaat gebeuren is dat alle ambtenaren binnen de Gemeente gaan ouwehoeren over kinderen.
Dit doen zij nu ook al, maar nu kunnen ouders nog naar Inspectiediensten met klachten.
Dit kan straks in theorie ook nog, maar in de praktijk niet meer... omdat de GGZ willens & wetens
zaken regelen met politici die burgers via Corruptie Rechtspraak rechtenloos maken.
Ik bewijs al jaren aan organisaties die zij met moordende politici & ambtenaen aan tafel zitten om
zaken te regelen.
Dit wordt genegeerd omdat elke organisaite de lui, schijnheilig is om de Grondwet – folterverdrag –
te gebruiken
om criminele politici & ambtenaren uit hun functie te zetten.
GGZ ea. werken dus actief mee aan deze Hitler-praktijken.
Gezinnen kunnen straks geen advocaten, rechters vinden die hun lichaam beschermt tegen
machtsmisbruik.
Donkerelaan 39
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2061 jk Bloemendaal
http://www.desireestokkel.nl/
http://www.hollandsrechtenhuis.info
http://www.newlegalframe.com
http://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos
when you don’t want to receive my emails inform me on d.e.stokkel@ziggo.nl
Namens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) informeer ik u als volgt.
Wij vinden het erg vervelend dat u ontevreden bent over de overheveling van Jeugdzorg naar
Gemeenten. We beantwoorden graag vragen die u daarover heeft.
Vanwege de toon van uw bericht ten aanzien van politici en ambtenaren kunnen wij u echter niet op
een prettige manier helpen. Wij zijn bereid iedereen te woord te staan en daar waar mogelijk te
helpen. Deze manier van communiceren vinden wij echter niet acceptabel. We zullen dan ook niet
inhoudelijk ingaan op deze e-mail.
Uiteraard mag (en kunt) u van ons een reactie verwachten op eventuele vragen over de jeugdzorg.
Wij verzoeken u dan wel deze op acceptabele wijze aan ons te stellen en overige aantijgingen
achterwege te laten.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Kris Schrijvers,
Voorlichter Informatielijn
Nederlandse Zorgautoriteit
T 0900 770 70 70
www.nza.nl
info@nza.nl
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste NZa-nieuws?
Abonneer u dan op onze RSS-feed via www.nza.nl (onderaan de homepage vindt u het RSS-icoon).
Heeft u een melding voor de NZa? Raadpleeg het meldpunt op onze website www.nza.nl (bij: Heeft u een melding?)
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