
Aan de leden van de Provinciale Staten van de Nederlandse Provincies als de leden van 
gemeenteraden van de Provincie Hoofdsteden als de leden van de Eerste en Tweede Kamer 
van de Staten Generaal 

Van Euroaziatic Medical Explanaition Institute Europe en de Inter Atlantic Health 
Organisation. 

Zuid-Holland, Den Haag, 16 mei '11 

Geachte heer/mevrouw, 

Zowel de Inter Atlantic Health Organisation als Euroaziatic Medical Explanaition Institute 
Europe zijn van mening dat ontcriminalisering van de Nederiandse gezondheidszorg een grote 
en belangrijke maatschappelijke betekenis kan hebben voor Nederlandse als andere personen, 
en dan wel te verstaan in positieve zin. Dit is de rede van dit schrijven als ook het onderwerp 
dat de lAHO en EMEIE u onder de aandacht willen brengen. 

Wat de lAHO en de EMEEE niet kunnen ontkennen is dat de Nederlandse Raad van State niet 
alleen ernstig in gebreke blijft met het bewaken van Nederlands symboolbelang als het gaat 
om zaken de gezondheidszorg betreffend, maar helaas ook deelneemt in activiteiten die 
onmogelijk in het voordeel van individueel als algemeen welbevinden van Nederlandse 
personen valt uit te leggen. Het is jammer dat deze keer op keer gepresteerde nalatigheid 
kampcriminele proporties zo nu en dan aan neemt, waarbij gezonde personen die zonder 
afgedwongen medische behandeling of ander onzinnig medisch handelen zinnig en 
verantwoord in de samenleving kimnen flinctioneren, jaren lang zo niet hun hele leven verpest 
en kapot gemaakt zien als ernstig bekort, door medische wanprestaties welke bijvoorbeeld 
door misdadig geldbelang afgedwongen medische behandeUng zijn geregeld. 

Wat hierbij blijkt is dat de Medische Tuchtraad in praktijk weliswaar medici veroordeeld tot 
het betalen van een som geld van bijvoorbeeld van 10.000,- Euro aan de benadeelde, maar dat 
bijvoorbeeld het ABN-Amro Bank vertegenwoordigend Raad van State en Regeringsinitiatief 
zulke uitspraken aan haar laars lapt en gewoon door gaat met de misdadige praktijken als 
genoemd. 

Waar de praktijken van medische wanprestaties onder andere uit bestaan zijn het afdwingen 
van verstandhoudingen medicus cliënt welke onmogelijk in het voordeel van de cliënt zijn uit 
te leggen als het van belang maken van medische fraude documenten om. een gezond persoon 
als ziek behandeld te krijgen. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het van belang heten 
van symbolen als schizofreme bij mensen die nooit een psychose hebben gehad, maar die het 
misdadig geldbelang wel graag ernstig vernederd wenst te zien. 



Als men zich afvraagt wat toch de bedoeling is van die wanprestaties in medische zin, waar de 
sam.enleving zelf onmogelijk voordeel bij heeft, dan kan m.en ze voorstellen als iets dat in het 
verlengde licht van inquisitie praktijken, waar iets als streven naar iets te doen dat in het 
voordeel van eigen geluk iets kan zijn bij voorbaat onzin wordt gemaakt of wordt 
gebagatelliseerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het vaak Franciscanen en Clarissen 
zijn die zich m.et de bovengenoem.de barbarij ophouden en bezigen, waarbij kan worden 
opgemerkt dat bij deze wezens iets heel teleurstellends het geval is, namelijk dat ze zich 
serieuzer vinden dan mensen, en uit dien verstande belangrijker om mee rekening te houden 
dan gewone mensen, ook al betreft het hun eigen belang en niet dat van Franciscanen en 
Clarissen. Vanwege zo iets kan de lAHO als EMEIE niet ontkennen dat het verbieden van 
Franciscanen en Clarissen zich met gezondheidszorg te bem.oeien enkel in het voordeel van 
algemeen welbevinden kan zijn. 

Het is waar dat ook andere bedoelingen dan Franciscanen en Clarissen verantwoordelijk 
kimnen worden bevonden voor medische wanprestatie cultuur waarbij men niet enkel moet 
denken aan gecriminaliseerde geldbedoelingen, als bij .ABN-Amro bank als andere 
bedoelingen bleken te bestaan, waarbij niet ontkent kan worden dat camp criminaliteit tegen 
benadeelde vaak gefinancierd werd en wordt met van de benadeelde geroofd geld. Vaak zijn 
het maatschappelijk ten onrechte geïdealiseerde bedoelingen als monastieke belangen, als 
andere kerkelijke bedoelingen, maar ook helaas leden van bijvoorbeeld zich koninklijke 
familie zich hetende personen, welke deze autoriteit symbolen misbaiiken voor ernstige 
misdadigheid in medische zin tegen van alles en nog wat. 

Om deze problematiek zinnig te kimnen verstaan wordt een symboolobject voorgesteld, dat 
uit de volgende zaken zou kunnen bestaan. 
Bloeddrukmeter, stemvork 400 Hz, doosje paracetamol, verpakking Haldol 1 mg pillen, schaar 
om mee te kunnen knippen, verbandrol, een autopsynaald, een injecteerspuit, apparaatje om 
suiker van bloed te meten, rol plakband, doosje pleisters. 

Met de m.eeste hoogachting, 

Wim van Hasselt en Beatrix de Hond. 

Voor de lAHO en EMEIE 
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http://bovengenoem.de
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