
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:1508 3355

Datum:Mon, 31 Aug 2015 16:02:25 +0200 (CEST)
Van:info@landelijkmeldpuntzorg.nl
Aan:d.e.stokkel@ziggo.nl

Geachte mevrouw Stokkel, 

Het Landelijk Meldpunt Zorg heeft uw e-mail aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op 27 augustus 2015 in goede orde ontvangen, waarvoor dank. Vragen en/of klachten van burgers over de zorg worden met ingang van 17 juli 2014 doorgestuurd naar het Landelijk Meldpunt Zorg. Het Landelijk Meldpunt Zorg is, evenals de IGZ, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Ik heb uw e-mail met bijlage met aandacht gelezen. U geeft onder andere aan dat u wilt dat personen in Nederland het recht krijgen om op een zelfgekozen moment te sterven. 

Advies
Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. U heeft een bijlage meegestuurd waarin u een toelichting geeft. U geeft aan dat het euthanasieprotocol in Nederland voor andere doeleinden wordt toegepast. U heeft echter geen concrete vraag en/of klacht opgenomen in uw e-mail. Mocht u een concrete vraag en/of klacht willen stellen over de gezondheidszorg kunt u uiteraard contact met 

Dagelijks signaaloverzicht 
Het Landelijk Meldpunt Zorg stuurt dagelijks een overzicht van alle klachten en vragen van burgers naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hierin zijn geen namen en contactgegevens van burgers opgenomen. Het overzicht bevat wel namen van zorgverleners waarover klachten binnenkomen. De inspectie gebruikt de informatie uit het overzicht bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een zorgverlener of zorginstelling kan de inspe

Uw bericht is daarom erg waardevol. Op deze wijze draagt u bij aan een beter toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 - 120 50 20. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Hierbij kunt u registratienummer 1508 3355 vermelden. U kunt voor informatie en advies ook onze website raadplegen: www.landelijkmeldpuntzorg.nl.  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

mw. M.E. van Velthuizen MA <info@landelijkmeldpuntzorg.nl>
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