
Hoogland, 22 juli 2014   Mevrouw M Croiset geb. dat 5-7-1946 BSN 111198008 

 

Kenmerk: 535874626/00310756 

 

Beste medewerker zorgkantoor, (dringend advies deze mail door te sturen naar juridische zaken) 

Namens mevrouw Croiset, degene aan wie ik hulp verleen. Ik ben pas per 1 juli 2014 in dienst van 

mevrouw Croiset. 

Mevrouw heeft vandaag (22-07-2014) de brief ontvangen over het administratief vooronderzoek. In 

die brief staat vermeld dat de gevraagde gegevens binnen moeten zijn vóór 7 augustus. Dit is op 

zeer korte termijn. -De verantwoording voor het eerste half jaar dient pas binnen te zijn op 16 

augustus. Mevrouw heeft zelf de kracht er niet meer voor om de gevraagde gegevens aan te leveren. 

Zij is al 20 maanden het huis niet uit geweest. Doordat de problematiek dubbel is, van mentale en 

fysieke aard, liep de euthanasie procedure vast in december om de volgende reden: huis/scen-arts 

verwees naar de psychiater, scen-arts annex psychiater speelde de bal weer terug naar een arts met 

de basis fysiek. Mevrouw heeft een klacht ingediend bij de KNMG afd. scen. Plezierig benaderd, 

maar een hoorzitting een vereiste. Daar is mevrouw niet meer toe in staat en de zaak geseponeerd.  

Haar woorden euthanasie bestaat niet, doodmàrtelen blijkt wel toegestaan. De realiteit  

ongeloofwaardiger dan het sterkste verzonnen verhaal. 

De personen die dichtbij haar staan, haar neef en haar huisarts, zijn momenteel met vakantie.  

Haar neef is niet echt mantelzorger, hij doet wat hij kan, maar woont in Wassenaar  

en een baan en een gezin, Mevrouw staat / ligt er dus alleen voor. 

De huisarts is 11 augustus terug van vakantie. 

Van de psychiater die ze had, is de licentie verlopen per 1 juli en niemand zag nog de noodzaak/zin 

voor een nieuwe. De huisarts zou voor alles zorg dragen. Mevrouw is volledig compos mentis, (ik 

kende het woord niet- ze schrok en het ontlokte haar als jij dat al niet weet, kun je nagaan wat het 

niveau van de thuiszorg is) maar ook volkomen krachteloos. Compleet afhankelijk van de niet 

toereikende zorg. Haar huisarts en anderen vinden dat wel verontrustend, maar respecteren haar 

wens. Er is een niet behandelplan en wij hulpverlenende moeten een clausule ondertekening in de 

contracten. In coma, niet reanimeren weggaan. Gaan wij niet accoord dan worden we niet aan 

genomen. Mevrouw heeft benadrukt als dat toch zou gebeuren dat er een rechtszaak volgt. 

Zij dan niet in staat, maar daar zijn wel maatregelen voor getroffen. Mevrouw Croiset vraagt 

daarom dringend om uitstel en om deze mail door te sturen naar juridische zaken. De contracten van 

de personen die haar bijstaan, staan op de computer en kan ik u aanleveren.  

Het huisbezoek is meer dan welkom, u kunt dan gelijk alle papieren inzien. Het PGB wat mevrouw 

al 15 jaar heeft wil zij graag behouden. Haar keuze voor het PGB is bewust. 

Wat tot resultaat heeft 5 uur p.d. hetgeen verre van toereikend is. Van het CIZ (een zeer lijvig 

dossier) 3 instanties. (CIZ, SVB, Zorgkantoor alles in een hand en dit voor haar drama was niet aan 

de orde,) heeft ze een dubbele verpleeghuisindicatie, maar graag maakt ze haar eigen keuzes met 

het PGB. Ze was heel blij dat per 1 januari 2015 alle administratie terug gaat naar de SVB, was dat 

maar eerder gebeurd. Ze snapt dat het zorgkantoor de uitvoerder is van de overheid en valt u dus 

niet rechtstreeks aan. Mevrouw eerder een probleem gehad met een van de haar verzorgenden is 

verontwaardigd, dat bij u de termijn ligt op 6 weken binnen waar u moet reageren en dan ook nog 

uitstel kan vragen en zij verplicht is de stukken binnen 2 weken aan te leveren. 

Terwijl bij u dat weet ze uit ervaring de termijn om te reageren 6 weken is en daarna nog verlengd 

kan worden. Mevrouw was schrijfster en deze mail geheel haar redactie, wat ik ook niet wist dat het 

geen groep journalisten, maar ook betekent hoe een tekst geschreven wordt. 

 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet, 

Jolien Pol namens mevrouw Croiset 


