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Onderwerp: Stichting Benchmark = onzin Kwaltiteits-onderzoek Fwd: Zorgverzekering vergoedt
Psychiatrie-cursus
Van: destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Datum: 20-5-2017 17:58
Aan: servicedesk@sbggz.nl, t.bleijendaal@nvvp.net, j.vangog@nvvp.net, meldpunt@igz.nl, Solliciteren
<solliciteren@DSW.nl>, info@buurtzorgnederland.com, info@humanitas.nl,
info@expertisecentrummantelzorg.nl, lhv@lhv.nl, huiselijkgeweld@movisie.nl,
centrale.clientenraad@ggzcentraal.nl, info@socialealliantie.nl, m.briet@pgb.nl, oga.vanderbeek@vumc.nl,
info@mijnkinderarts.nl, k.vaneerde@minocw.nl, info@burgemeesters.nl, j.begijn@terneuzen.nl,
anita@stoploverboys.nu, woordvoering@knp.politie.nl, communicatie@politieacademie.nl,
j.jongeling@rathenau.nl, Verkeerstoren-Amsterdam-Extern@rechtspraak.nl, info@verkeersslachtoffers.nl,
contact@verkeersslachtoffers.org, Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, info@nvsa.nl,
info@sapadvocaten.nl, info@poraad.nl, info@anvr.nl, redactie@passendonderwijs.nl,
info@kennispleingehandicaptensector.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@teurlingsellens.nl, info@mvadvocaten.nl, info@amsadvocaten.nl, info@hertoghsadvocaten.nl, info@tql.nl, info@maatwerkartsen.nl,
info@njr.nl

DSW, IGZ, Republiek-organisaties,
Vragenlijsten opsturen naar StichtingBenchmark GGZ kan nooit een indicator
zijn voor de kwaliteit van werk van de therapeut en het succes van de
behandeling.
Wat niet blijkt uit die Vragenlijsten is
'Wie meewerkt aan therapie;
Wie saboteert;
Wie andere betrokkenen hersenspoelt om het effect van
therapie tegen de werken;
Wie waarover liegt;
Wie welke rechtsfeiten en juridische bouwwerken negeert...
voor welk doel'.

Nu zijn wij weer terug bij mijn grote bezwaar van de Huidige Therapie-vormen
2017,
namelijk het feit dat de Therapeut / Behandelaar zelf niet juridisch correct werkt'.
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Een Dader die een gezin mishandelt en weigert mee te werken aan een
behandeling,
gaat vrijuit. GGZ doet niets om die Dader te stoppen. Andere Instituten
doen ook niets....
Slachtoffers / Hulpvragers...blijven wel in behandeling, welke aan alle
kanten wordt tegengewerkt
door de Dader. De Dader wil niet dat de behandeling succesvol is, omdat
hij / zij dan
gestraft wordt.
Als de Dader vrijuit gaat, heeft de Politie inschakelen geen nut.
Hulpvrager / Slachtoffer wordt dan nogmaals gedwongen het hele
parcours te doorlopen,
wat dan inmiddels 'Folteren in Dictatuur NL, is geworden.
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Wat is de oplossing?
Wat ik al uitgelegd heb: Cursussen, toegespitst op het Arbitrage-rechtsysteem in
Republiek NL.
Dan kan de Dader... maar 1 x blijven saboteren; 1 x maal de Arbitrage-rechter
platleggen.
De 2e x volgt 365 Dagen Taakstraf onder Electronisch Toezicht voor het niet
uitvoeren
van de Grondwet.
De Wet Vrijwillige Chemische Castratie die ik voor Republiek-NL heb geschreven
helpt ook.
Het Slachtoffer kan de Dader vrijen een vrijwillige Chemische Castratie te
ondergaan;
het is niet verplicht.
Maar, de vraag alleen al.... is wel een stok achter de deur.
En de Strafrechtbank wordt niet belast met Daders die via het Arbitrage-recht +
Hulpverlening
geholpen kunnen worden.

En...
De Lobbyisten die bepalen 'Wat er nu wel / niet betaald moet worden vanuit de
Zorgverzekering,
zijn zelf niet op de hoogte van de Inhoud van Therapie'.
Om Therapie te kunnen begrijpen, moet je zelf-analyse kunnen toepassen...
in de termen van psychologie / psychiatrie.
Bureaucraten / Politici / Mediamaker / Marketing-freaks
weigeren juist zelf-analyse uit te voeren,
nu zij zich juist sterk voelen door 'boven de partijen te staan'.
De Bureaucraat & Schreeuwers is dus te achterlijk voor hun taak.
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Eerst moet maatschappelijk erkend zijn dat
Therapeuten willens & wetens Münschausen by proxy
botvieren op hun klanten.... voor hun Luie Criminele Inkomen &
Zieligheids-cultuurtje.
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De Schoorsteen-veger is niet de enige persoon die liegt,
bedriegt, oplicht
en het huis afbreekt.
Therapeuten zijn even kwaadaardig als de Schoorsteenveger.

Dan moet elke behandeling die kan worden omgezet in een Cursus Rechtbank-proof ook worden omgezet.

De kwaliteit van de behandeling kan alleen worden afgemeten aan:

Het aantal Gerechtelijke Uitspraken dat de Arbitrage-rechtbank
gaat produceren, en
de informatie die deze Gerechtelijke Uitspraken opleveren.
Doordat elk Individu verplicht een Probleem-oplossing voor
Conflict-beëindiging
moet presenteren.
Altijd & overal.

Er komen A-uitspraken voor Arbeid + Gezin + Ondernemingen +
Veiligheid + Natuur.
Dit systeem moet zo'n 2 jaar draaien om een overzicht te krijgen van
de zelf-redzaamheid van volk - organisatie en het soort problemen
dat echt wordt opgelost in de samenleving.
Politie krijgt lichter & eenduidiger werk.
Advocaten zijn heel veel minder corrupt.
Mensen worden minder ziek-getreiterd.
Bedrijfsvoering wordt goedkoper of geld is wijzer geïnvesteerd.
GGZ- noodzaken & nut worden dan ook transparanter.
Het werk van de Therapeut is 'gecontroleerd'.

Stichting Benchmark GGZ per direct sluiten.
100% Geldverspilling, stoppen.
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Gebruik het geld voor het schrijven Studieboeken bij
verschillende
Psychiatrie-cursussen.
Er moeten werkboeken komen die de klanten invullen tijdens
de Cursus... om zijn of haar probleem Arbitrage-rechtbank
- proof te maken.

Zodra de klant een fase heeft bereikt
waarin hij of zij
NIET naar de Arbitrage-rechtbank hoeft...
om een probleem te stoppen...
is hij / zij genezen.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Zorgverzekering vergoedt Psychiatrie-cursus Fwd: GGZ privacy probleem Fwd:
Datum:Fri, 19 May 2017 09:54:22 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:

DSW, IGZ, NZA, Humanitas. Buurtzorg, Mantelzorg, Huisarts, Docenten,
Jullie weten dat Ik - IMP Desiree Stokkel - wil dat een deel van
de behandeling door Psychiaters wordt omgezet in cursussen.
Ik beperk mij hier tot de Pscyhiater, omdat deze minder cursussen
aanbiedt dan Psychologen doen.
De GGZ moet gedwongen worden ICT-proof te werken.
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Standaard verhalen over 'machteloosheids-gevoelens' staan Online.
Zelfhulpgroepen genoeg.
Voldoende geouwehoer is gratis beschikbaar.

Opzet Psychiatrie-cursussen door Zorgverzekeraar / IGZ
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Cursussen van 300 euro per deelnemer.
Maximaal 10 deelnemers per cursus.
Lesduur: 10 x 1,5 uur.
Doel van elke Cursus bij elk Thema:
een groot probleem klein houden,
plus voor kleine problemen een deel-oplossing te gebruiken.
Grondwet Republiek NL - proof!
Hier zit de vernieuwing; psychiaters gaan de Grondwet - Arbitrage-rechtsysteem
samenvoegen met hun 'medische kennis'.
Psychiatrische problemen worden verminderd door Republiek NL uit te voeren.

Zorgverzekeraar vergoedt 50% van deze Cursus,
vanuit de Basisverzekering, op voorwaarde dat de Huisarts
een verwijsbrief schrij= en er medische noodzaak is tot
het volgen van de Cursus.

Vergeet het NL Nazi parlement en Dictator Schippers;
ik heb de juridische macht deze Wetswijziging in te voeren.
Ik wil de Zorgwet nu niet herschrijven, omdat de Zorg hierdoor nog meer
bureaucraBe krijgt. Eerst moet het Parlement gedwongen worden
doe echte juridische realiteit van NL te aanvaarden.
Zorgverzekeraars 'komen dus met een Pilot Psychiatrie-curcus...
en betalen die 1 jaar vanuit de Basisverzekering'. bij wijz evan Experiment.

Is er geen medische noodzaak bij de Cursist , betaalt de Cursists 100% zelf.
Na januari2020, kan deze Psychiatrie-cursus ook worden aangemeld
bij het Gemeente StudieLoopbaan Loket, voor Studenten - OrganisaBes.
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Thema's: afgestemd op de DSM- classiﬁca e
hEps://www.dsm-5.nl/documenten/dsm_presentaBe_hengeveld.pdf
Dus?
RelaBe - Angsten - Psychose - Geweld - Alcohol - Drugs / Medicijn misbruik - Sex in alle
varianten Stress in alle varianten - Letselschade - Bedrijfsongevallen worden elk in 1 Cursus
aangeboden,
en de inhoud ervan is afgestemd op de Arbitrage-rechtbank.
'Verplichte presentaBe tot Probleem-oplossing voor Conﬂict-beëindiging'.

De Afdeling 'Kind & Jeugd' binnen de psychiatrie komt ook met een reeks Cursussen.
Ongewenste kinderloosheid
Zwangere ouders
Baby
Peuter
kleuter
Basisschool-kid
Voortgezet Onderwijs-kid
Gehandicapt kind
AdopBe-kid
Pleegzorg-kid
Vluchtelingen-kid
Game-Robot-kid
Alcohol-kid
Drugs-kid

Onderwijs-ondersteuning, opgedeeld in
Ouders
Scholen
Docenten
Game-industrie

Wat verdwijnt?
De veronderstelling dat Levenservaring in pijn 'alBjd Ziek-zijn is'.
Levenspijn = een Cursus.
Hersenloos gekakel van poliBci; hun zelf-medelijken & ego-poetserij
maakt het volk juist ziek.

Nu hoor ik Psychiaters al weer protesteren:
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'De getraumaBseerde mens hee= individuele aandacht nodig'.
Stop maar.
In Nazi-Holland moet de individuele getraumaBseerde mens
eerst de MarkeBng-hersenen erkennen en verwijderen uit zichzelf...
en deze vervangen door Rechten-hersenen.
Eerst moet de Mens zelf verantwoordelijkheid dragen voor zijn of haar
persoonlijke rechtsposiBe, daarna komen de 'trauma's'.
'Wij Psychiaters worden onderbetaald als wij 300 euro Cursussen geven'.
Pardon!?
10 Studenten met groep = 3000 euro Omzet voor 30 uur werk = 100 euro per uur.
In de WUBR2017 -economie = 100 euro per uur - 30% LoonbelasBng = 70 euro per euro
NeEo.
70 euro per uur NeEo x 80 uur per maand = 5600 euro NeEo - Overheadkosten voor
Cursus - locaBe.
Ik kan ook rekenen;'dit is een goed betaald baantje'.

Oké, kunnen jullie op 1januari2018 van start gaan met deze Cursussen?

Ik schrijf dus geen nieuwe Opruimwet Zorg voor Republiek NL; gewoon Pilot starten.

Ik wil dat het volk de Zorgwet samen met de Gekozen MinisterPresident Republiek NL opschoont.
Voor 1 januari2018 - 2019.

DesireeStokkel
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-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:GGZ privacy probleem Fwd: KabinetsformaBe wordt dure BREXIT hel = Republiek NL
opeisen
Datum:Fri, 19 May 2017 06:54:57 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@anvr.nl, Solliciteren <solliciteren@DSW.nl>, info@eerlijkwinkelen.nl,
info@detailhandel.nl, SBchBng leerKRACHT <info@sBchBng-leerkracht.nl>,
scherrenburg@vnoncw-mkb.nl, administraBe@zzp-nederland.nl, info@broodfonds.nl,
youngstartup@vps-nl.com, info@qredits.nl, M.vantPadBosch@Natuurmonumenten.nl,
post@rijnland.net, k.vaneerde@minocw.nl, poliBcal@chinese-embassy.org.uk,
info@marechausseevereniging.nl, info@defensiebond.nl, info@nvsa.nl,
SBchBngvliegrampmh17@gmail.com, redacBe@tweakers.net, Solliciteren
<solliciteren@DSW.nl>, meldpunt@igz.nl, info@nza.nl, w.vander.horst@nvzziekenhuizen.nl, info@mijnkinderarts.nl, info@kinderrechtswinkeldenhaag.nl,
bureau@naBonaleombudsman.nl, centrale.clientenraad@ggzcentraal.nl,
info@socialeallianBe.nl, m.briet@pgb.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@tql.nl,
info@knb.nl, fsb@fsb.ru, washington.ﬁeld@ic.Vi.gov, nlemb@mofa.gov.sa,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de,
polizeioeﬀentlichkeitsarbeit@polizei.hamburg.de, info@oEawapolice.ca,
post@pst.poliBet.no, kapo@kapo.ee, press@princes-trust.org.uk, ceu@gov.scot,
hello@scoXshhumanrights.com, SupremeCourt@courts.ie, info@derrystrabane.com,
rechtbankroEerdam@rechtspraak.nl, oga.vanderbeek@vumc.nl,
M.Cheret@reclassering.nl

IGZ, Republiekk-organisa es,

Het GGZ privacy probleem ken ik persoonlijk in de meest gruwelijke vorm;
geweldadige jeugd - keuze verkeerde man - auBsme in gezin
- corrupBe poliBe / gemeente / parlement / media.
En ik ben niet de enige... Kids in kindertehuizen zijn beroerd af in NL.
Mijn broer zat vroeger ruim 3 jaar in een kindertehuis;
veel is er niet veranderd sindsdien.

Maar, Nederland hee4 een kernprobleem
In de jaren 80 hadden wij nog familiebedrijven in MKB.
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Gezinnen werkten meer met wet & recht.
Kinderen werden meer met wet & recht in de hand opgevoed.
Nu - 2000 & 2010 - hebben wij ICT... en zzijn Volwassen Lui geworden
en hebben Kids 'MarkeBng-hersenen'.
En er is een dagelijks toneelstuk rond Vrijheid van meningsuiBng.
In Lobby-rechtspraak.

ArBkel 1 PoliBeke parBj Sylvana Simons mag wel 'bedreigers voor de rechter
brengen; ik niet... '. Ik en een paar miljoen 'Simpele Hollanders' mogen dit niet.
ArBkel 1 Bestuur is opgestapt nadat zij van mij bewijs hadden ontvangen
dat het NL-parlement via het ICC burgers laat folteren - doden.
Sylvana Simons mag dus wel naar de rechter omdat zij tot de Elite-moordenaarsclub
behoortl zij mag haar trauma's wel verwerken.

Centrum Jeugd & Gezin is de Lobby van de Elite-moordenaarsclub in het gezin.
CPBweb is ook lid van de Elite-moordenaarsclub, te samen met de NaBonale Ombudsman.
De Kinderombudsman weigert een heronderzoek naar de Moord op de 12- Annas Aouragh
te eisen. Moord die in Wassenaar in de doofpot is gestopt omdat de Koninklijke familie
... en het Duinrel bestuur dik bevriend zijn... via de ICC-lobby....

Jeugdzorg doet ook niets met 'moord'.
GGZ doet niets met 'risico op moord - verkrachBng - pedoﬁlie'.
Huisartsen spreken de dader wel aan, maar doen verder niets 'omdat de PoliBe
meer hel produceert dan aan problemen oplost'.

Wat doet de GGZ wel?
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Lobbyen over een gezins-probleem dat ik hier uitleg.
Het slachtoﬀer wordt tot Loby-oﬀer verlaagd.
Dit komt doordat de NL-samenleving draait op MarkeBng in plaats van recht.
Op Leukdoenerij & luiheid, in plaats van 'een solide eenduidige samenleving bouwen'.
Op de veronderstelling 'dat leden van de Elite-moordenaarsclub vogelvrij zijn '.

Vogelvrijheid = product van Juridisch Luie Denker.
Vogelvrijheid wordt beschreven als zijnde 'Vrijheid van meningsuiBng',
maar het rechtsfeit = folteren.
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GGZ draait op Münschausen by proxy botgevierd door de Therapeut zelf;
de klant wordt geoﬀerd als een 'rechtenloos lam'.
Inkomen generen voor de Therapeut.
Kom bij mij niet aan met:' Er zijn te veel managers die te veel bureaucraBe aanmaken
waarin veel te veel Bjd en geld zit'.
Therapeuten doen het zelf!
Net als Docenten....

Zij voeren zelf de Grondwet - NaBonale wet - Mensenrechtenverdragen niet uit
Bjdens Therapie.
Omdat zij willen Lobbyen in plaats van genezen.
Omdat zij veel meer geld verdienen aan het in stand houden van psychopaten.....

Wat nu; nu GGZ wel lobbied, maar zieken niet geneest?
De Grondwet Republiek NL haalt de MarkeBng uit de Privacy-wetgeving.
De burger mag niet worden gefolterd.
En, moet er zelf voor zorgen dat hij / zij niet wordt gefolterd!

Privacy-schending kan wel... maar dan moet de Dader achteraf kunnen bewijzen
dat dit was voor de realisaBe van de Fairtrade & economie = Slavernij-vrije economie.

Is dus ook 'Munschausen by proxy - vrije Therapie voor een Slavernij -vrije economie'.

Het NL Nazi parlement wordt nu aan de macht gehouden door het Lobby-volk.
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Hiermee komt het volk niet weg;
NL vergrijst + Zorg-obsessie + Juridische luiheid + Psychologische kleinzerigheid
+
corrupte Rechtspraak + Zwakbegaafd imago in het buitenland + EU - ICC - VN
psychopaBsche rituelen.
Robots kunnen niet alles van de te Luie burger overnemen.
BREXIT dwingt de Hollander te veranderen; eindelijk!
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MarkeBng eruit en Recht erin.
Het NL parlement boycot 'Recht erin'.
Burgemeesters & wethouders boycoEen dit ook.
PoliBe hee= te weinig personeel; er wordt te veel gelobbied.
Dit geldt ook voor Marechausee en ICT -beveiligers.
Lobby - Lobby - Lobby en Zielig doen...
Het volk zal moeten aanvaarden dat NL dermate ROT is dat het volk zelf
de allerzwaarste Juridische procedures moet starten tegen hun eigen
Collega's - Managers - Besturen - Gemeente - Provincie - Parlement.

Het Folterverdrag toepassen moet, nu Holland 'te verrot is'.
Dit vermindert trauma's.
Vermindert het aantal trauma's in de 1-Persoons-toko door het verwijderen
van de MarkeBng-hersenen en herstellen van de Rechten-hersenen,
is ook het GGZ - Zorg - Privacy-probleem opgelost.
De Lobby is weggekapt en geld wordt besteed aan 'verwijderen van echte
problemen'.

Ar kel 4 e.v. voor Privacy en zelfredzaamheid.
hEp://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/grondwet.nederland.2014.repuliek.poliBekeparBjen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf
Deze Grondwet ruimt problemen 'sneller' op.
gerechtelijke procedures zijn veel korter.
hEps://www.onlinedoctranslator.com/en/

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:KabinetsformaBe wordt dure BREXIT hel = Republiek NL opeisen
Datum:Thu, 18 May 2017 12:03:51 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:

ANVR, DSW, Docenten, Republiek - organisa es,
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De totaal gewetensloze gang van zaken rond het parlement,
zal tot grote verliezen voor Holland leiden; BREXIT pikt dit niet,
Frankrijk ook niet. Duitsland is de hel voor EU.
Republiek-organisaBes nemen de Kwaadaardige Dubbele Lobby niet serieus genoeg.
Jullie rotzooien wat in de marge met mijn bewijs; deze marge wordt in het buitenland
'anders verwerkt'.
Jullie verliezen veel Bjd - energie - geld;
EU- VN zijn veranderd, wat wordt verzwegen.

Ik kan niet precies uitleggen waarmee ik bezig ben,
om reden van naBonale veiligheid in Toeristenland.

EIS dat de Kabinetsforma e hun theaterstuk stopt en dat
de Gw RNL wordt uitgevoerd door de Criminele Blaaskalken-club in Denhaag.
Koning WA voert meer en meer Poppenkast op in de media, terwijl het aantal
criminelen dat NL observeert toeneemt.

Volgens de Grondwet Republiek NL moeten de Grootste PoliBeke parBjen,
ontstaan door Verkiezingen voor Parlement samen de Regering vormen.

Inderdaad: VVD - PVV - CDA - D66 = 91 zetels.
Einde probleem; buitenland verwacht dat ik het NL Nazi parlement opschoon.
Oké.... 225 dictatoren van de Staten-generaal krijgen problemen,
maar het volk is beter af. Voor zichzelf en de Toekomst.

Het dringt maar niet door tot machthebbers 'dat niet alleen ik - IMP - hen te slim
af is, maar dat het buitenland dit ook is....'

Desiree
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With regards,
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DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal
ICClawcase against NL OTP-CR-407/07
www.desireestokkel-nl.net
www.nieuwswet-newslaw.org

Volgens de leDer van de wet ben ik InterimMinisterPresident van Nederland
sinds 18november2016.
Ik bewijs dat de Rechtspraak - Parlement - Koningshuis gezamenlijk
burgers folteren - doden.
Op 18nov2016 is ook de GrondwetRepubliekNL ingevoerd.
Ik eis mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident niet met geweld op,
nu ik geen burgeroorlog in EU wil.
Criminelen - Terroristen volgen wat ik doe; Parlement & Lobby steunen criminelen.
Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet - Mensenrechtenverdragen
weDelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken met
parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren - doden van
burgers. Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs aanleveren.
hEp://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html
hEp://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/consBtuBon.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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