Lambert Speelman
Pretorialaan 32A-01
3072 EN Rotterdam

Zorgverzekeraar VGZ N.V., afdeling Creditmanagement
Jeroen van der Loo, directeur klantadministratie
Postbus 847
5600 AV Eindhoven
Rotterdam, 21 januari 2019
Kenmerk:

Betreft:

Klantnummer:

CMMS052-01

Betalingsverkeer

xxxxxx7000

Geachte heer Van der Loo,
Op 21 januari 2019 heeft ‘Gigilene’? van de afdeling klachten contact met mij opgezocht. Echter, ik heb
al meermaals u, de directeur zelf, aangeschreven. Zij stelt dat ‘wij’ (VGZ) niets kunnen doen.
Welnu, ik stel heel duidelijk dat indien zorgdirecteuren meer geld uit pot halen, de spoeling voor
anderen wel heel dun wordt! Deze keuzes en in het bijzonder de praktijk maakt dat ook
zorginstellingen failliet gaan en dat ‘de doeltreffende uitoefening te waarborgen van het recht op
bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting’ gehinderd wordt.
Waren moeders tevreden met een dak boven het hoofd m.b.t. de zorg voor het kind, GGZ-Delfland
legt een factuur neer van € 2.349,73 voor vier bezoekjes. Sociaal welzijn en geestelijke gezondheid
komt daarmee op € 23.497,30 per week, ofwel € 99.863,52 per maand. Ik merk op, dat ik dit als vader
en collega, burger, niet eens per jaar heb verdient.
Met andere worden: de zorg is in ernstige mate overgewaardeerd! Dit maakt duidelijk, dat de zorg die
ouders geven sterk ondergewaardeerd is!
Ik heb tegen mevrouw ‘Gigilene’? gezegd dat zij het verstand van een kind heeft. Bij nader inzien ben
ik van mening, dat dit nog overgewaardeerd is! Met doorhaling van haar naam zal ik een kopie van
deze brief ook aan de Nederlandse bevolking beschikbaar stellen.
VGZ is dus niet bij machte, hier iets aan te doen? Zij is wel bij machte, de kosten voor zorg schandalig
over te waarderen?
U treedt dus alleen op als de rechten en de belangen van de burger daarmee verder in gevaar worden
gebracht? Wat een prestatie …
Hoogachtend,

Lambert Speelman
06-13703348
lambert@speelman.org
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