
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:DNA databank Dictator Shippers Fwd: Huisartsen taken Oogmeting

Datum:Tue, 2 May 2017 18:43:16 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:j.jongeling@rathenau.nl, meldpunt@igz.nl, oga.vanderbeek@vumc.nl, DSW

Zorgverzekeraar <info@dsw.nl>, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl,
lhv@lhv.nl, info@njr.nl, info@windesheimflevoland.nl,
bakker@vereniginghogescholen.nl, nibud@nibud.nl, klantenservice@beslist.nl,
contact@fashionchick.nl, Kuijt, Nico <nkuijt@heemstede.nl>,
info@detailhandel.nl, info@mijnkinderarts.nl, info@burgemeesters.nl,
pers@steunbartimeus.nl, info@kennispleingehandicaptensector.nl,
m.briet@pgb.nl, nog@oogheelkunde.org

IGZ, NZA, DSW, Huisarten, Nibud, Republiek ondernemers, HBO

Ik ben degene die Dictator Edith Schippers in de InternationaalStrafhof-gevangenis
zet voor het folteren - doden van burgers.

NL heeft een 100% crimineel parlement - dat samen met Politie - in
gecalcullerde zetting burgers laat vernietigen. Zoals Hitler dit ook deed.

NL is een Republiek sinds 18nov2016.
Het feit dat de media hierover liegt bewijst dat Politie - olv een moordende
Koninklijke familie en 225 moordende parlementsleden,
plusThehaguesecuritydelta  -

geen toegang tot  standaard DNA moet hebben.

Wat kan wel en vanaf wanneer?

De medische wereld is zelf degene die de problemen aanmaakt en gaande houdt.

De Gezondheidszorg - Elite misbruikt mijn juridisch rechtsgeldig bewijs
 om zichzelf aan de macht te houden.

De Zorg is niet moedig en intelligent genoeg om het parlement - koningshuis
in het openbaar op te schonen.
Eigen belang - Valse beweringen voor 'nationale veiligheid' bepalen het LULverhaal
van de Zorg in de media.
En dus ook in het leven van de patient.

Zou de ZORG  'ophouden met liegen'  krijgt de ZORG zelf de macht om zichzelf
en hun patienten te beschermen.

Zodra alle burgers weten dat Holland een Arbitrage-rechtbank heeft volgens
de Grondwet Republiek NL... hoeft het volk niet meer zo bang te zijn
voor 'machtsmisbruik met DNA'.

Omdat dan elke burger - in korte betaalbare juridische procedures - zichzelf
kan verdedigen tegen machtsmisbruik van het DNA.
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Tegenover iedereen: bestuur politieke partij + verzekeraars + politie ...enz.

Ik heb een superslime Grondwet geschreven!

Mijn DNA is internationaal bekend

Ik heb zelf vrijwillig mijn DNA aan Politie en Internationale Veiligheidsdiensten
gegeven, omdat ik bewijs dat de Rechtspraak ism het InternationaalStrafhof-personeel
burgers foltert - doodt op verzoek van Hollandse machthebbers.

IK zal weinig last ondervinden van misbruik rond mijn DNA, nu ik juridisch
de allerzwaarste procedures inzet tegen parlementsleden ..e.a.

Ik bewijs dat de Rechtspraak in NL 100% corrupt is = lobby rechtspraak
ten gunste van de Elite en Overheid.

Doordat ik dit bewijs 'is mijn DNA veilig'.

Bovendien communiceer ik in de media op zodanige wijze dat de

psychopaat

gestopt wordt... te manipuleren.

Het komt er dus op neer dat Nederland een nieuw Juridische Mentaliteit

nodig heeft voordat alle Hollanders hun DNA afstaan.

En dan niet voor Peter R.de Vries, die media - machthebbers maar
al te graag assisteert bij het folteren - doden van burgers via de ICC-lobby.

Wel voor Evolutie van Medische - Sociale Intelligentie.

Een DNA-bank werkt alleen als elke Individuele Burger
zelf verantwoordelijkheid
draagt voor de mate van betrouwbaarheid
van parlementsleden - rechters - koninklijke familie.

Hollanders zijn te gewetensloos en te lui voor deze plicht.

Hoe sneller het volk begrijpt dat NL een Republiek is,
des te beter - goedkoper de ZORG zal zijn.

En des te beter zal ook de Politie functioneren.

 DesireeStokkel

IGZ, NZA, DSW, Huisarten, Nibud, Republiek ondernemers, HBO,

Zodra de WUBR2017 economie en het StudieLoopbaanLoket van start gaan,
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komen er meer mogelijkheden voor Huisartsen.

De opleiding tot Opticien - HBO - kent een stage-periode.
StudieLoopbaan-Loket betaalt elke student die netjes is geslaagd
voor tentamen 'College geld - Cursusgeld... in OpenUniversiteit design'.

The Young Adults hebben een Stage-plek nodig.

Zij kunnen in hun woonplaats - bij een Huisartsen praktijk standaard
Oogmetingen afnemen.

En nog iets extra's leren ook; vooral omgaan met klanten van verschillende
leeftijdscategorieën.

Natuurlijk moet de Huisartsenpraktijk dan wel
'een hok met professionele Oogmeet-apparatuur tot zijn of haar beschikking hebben'.
Huisarts schrijft formeel recept voor een bril uit.

Snijtafel mag ook.... voor de Die-hearts.
Deze kleine behandelingen moeten worden voorzien van een standaard-prijslijst,
openbaar voor de patient.

Supermarkt-mentaliteit.... hebben winkels ook...

Dit 'Oogmeting-hok' kan ook een leegstaande winkel in de winkelstraat zijn.

De Rijdende Huisarts voor Oogmeting, kan ook.
Richt een bus in en rijdt langs de Huisartsenpraktijken die vallen onder het
Gemeente belasting Loket - StudieLoopbaan- Loket.

Ik ben zelf ook zo'n rampfiguur die niet meer naar de oogarts gaat,
uit kosten overweging.

Kijk met 1 oog; oog is niet perfect.
Welke oogmeting er ook is...het eindresultaat blijft hetzelfde.

Lui oog - Astigmatisme en spieren die accomoderen wanneer zij er zin
in hebben...
Plus nog iets dat op Epilepsie lijkt, ontstaan door kindermishandeling
tijdens mijn jeugd. 
Pijn?  Ja.... maar naar de oogarts of neuroloog gaan helpt niet.

Toch zou ik wel af en toe een Oogmeting moeten laten uitvoeren.
Om vast te stellen dat er geen ontstekingen ontstaan, welke ik niet voel
als ontsteking.

Hiervoor wil ik bij de Huisarts wel betalen.

Pinnen.

Er zijn meer kwaaltjes waarvoor een Huisartsen Bus kan worden ingericht.

DesireeStokkel
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MinOCW, Onderwijsinspectie, Scholen, Republiek-ondernemers, Ambassades,

In de bijlage en op mijn website the Wet  StudieLoopbaanLoket - Wet StudieLok2017 -
Republiek NL.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/wet.studieloopbaanloket.wetstudielok.republiek.nl.mei2017.pdf

Deze Wet Regelt:

Opruimmacht voor Onderwijs-instellingen,

ook als het 100% criminele parlement in DenHaag dit niet wil.

Vereenvoudiging van de bureaucratie zelf starten.

StudieLoopbaan-Loket bij het Regionale Gemeentebelasting-Loket,

waardoor de lobby van Onderwijs - Arbeidsmarkt- Student
zich beperkt tot de regio.

Kwaliteitsverbetering van relatie Onderwijs - Arbeidsmarkt.
Vermindering van Administratie.
Studiebudgetten voor Onderwijs-instellingen

Studiefinanciering Leven lang Leren:

BI- Boddie 400 = basisinkomen
Studiebudgetten voor Personen.

En nog een BI-Studie-spaarplan.

Banken kunnen 'lekker verdienen aan wettelijk verplicht BI-Studie-
spaarplan'.

Even inrichten en op de markt brengen, svp.

De NIBUD kijkt hier naar uit!

Oké, aan de slag.

Er is geen reden meer voor het in stand houden van verslechterende
Arbeidsomstandigheden voor Onderwijs-personeel.

Desiree
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With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39
2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Volgens de letter 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

wettelijk 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.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf

Dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde(n). Als u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de
inhoud niet te gebruiken en de afzender te informeren door het bericht te retourneren.
Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, kan de MBO Raad niet garanderen dat dit
bericht correct, volledig en tijdig overkomt.
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