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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 14 juni 2011 22:42 
Onderwerp: Kankerpatiënten: In de steek gelaten door verzekeraars / Safety Manager Ad van Rooij 
van Philips Healthcare vraagt de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) om hulp. 
Aan: nvvk@veiligheidskunde.nl, j.l.m.vandertuuk-brand@utwente.nl 
Cc: nanda.huizing@philips.com, eric.drent@philips.com, saskia.maas@philips.com, 
joost.maltha@philips.com, liesbeth.de.smedt@philips.com, redactie@nieuwemedianieuws.nl, SDN 
<sdn@planet.nl>, No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com> 

 
De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) 

 

In midden Victor Roggeveen bestuurslid NVVK     Pieter van Vollenhoven beschermheer NVVK   

 
Aan  

- Victor Roggeveen (namens het NVVK bestuur) (nvvk@veiligheidskunde.nl)   
- Pieter van Vollenhoven (beschermheer NVVK) (j.l.m.vandertuuk-brand@utwente.nl)  

 
Geachte heren Roggeveen en Van Vollenhoven, 
 
Als lid van de NVVK en als Europees erkend Safety Manager van Philips Healthcare maak ik mij zeer 
grote zorgen over de veiligheid van alle inwoners in Nederland, België en de rest van de wereld, 
veroorzaakt vanuit de Nederlandse politiek in nauwe afstemming met de Nederlandse bedrijven.  
 
In het Algemeen Dagblad van vandaag staat daarover letterlijk het volgende geschreven:  
  

Kankerpatiënten: In de steek gelaten door verzekeraars  

Er zijn veel mensen die een levensbedreigende vorm van kanker hebben en in een 
Nederlands ziekenhuis te horen krijgt dat ze 'niet meer verder geholpen kunnen 
worden'. Wie vervolgens over de grens, bijvoorbeeld in Duitsland, toch nog een 
behandeling vindt en ondergaat en zo zijn of haar leven verlengd, krijgt de onkosten 
niet vergoed van de verzekeraar. Gevolg: de terminale patiënt raakt diep in de schulden.  

Kankerpatiënten slaan daarom alarm over het strenge Nederlandse systeem voor de 
vergoeding van zorgkosten, dat meldt EenVandaag op de website. Het programma deed 
onderzoek onder patiënten en constateert dat veel van hen volledig vastlopen in de 
bureaucratie. 
 
In de uitzending vanavond vertellen mensen die een behandeling ondergingen in 
Duitsland en hierdoor hun levens soms met jaren verlengden, dat ze de kosten zelf 
moeten betalen. Los van het feit dat het verbazingwekkend is dat de behandeling niet in 
Nederland kan worden ondergedaan, voelen ze zich financieel erg in de steek gelaten.  

   
(Redactie), 14/06/11 16u01 
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Als lid van de NVVK heb ik daarover samen met de Sociale Databank Nederland al op 2 januari 2002 
een landelijke lezing gehouden. Betreffende lezing kunt u vinden achter de volgende link: 
 

http://www.sdnl.nl/nvvk_bestanden/frame.htm    
  
Ik wil u vragen om die PowerPoint nog eens goed te lezen en bijbehorende 2Vandaag TV-
uitzendingen goed te bekijken en te beluisteren. De NVVK heeft daar maar liefst ruim 9 jaar lang niets 
mee gedaan. Voor de gevolgen daarvan lees de volgende link met deeplinks, bekijk met name ook de 
(2Vandaag) TV-uitzendingen en lezingen.  

  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2011-wie-betaalt-vergiftiging-schade-
geimpregneerd-hout.pdf  

  
Vanwege de belangenverstrengeling van Koninklijk Huis in het algemeen en Koningin Beatrix in het 
bijzonder mag daarover niet worden gesproken of geschreven. Nog even blijven zwijgen dan komt de 
e-macht aan kankerpatiënten in zicht. Enkel in Nederland en België (oorzaak Nederland) zullen dat 
binnen nu en tien jaar minstens 5-10 miljoen mensen zijn.  
 
Aan beschermheer Pieter van Vollenhoven wil ik vragen ervoor te zorgen om het zwijgen hierover 
vanuit Koningin Beatrix als voorzitter van de Raad van State en als Staatshoofd te doorbreken ook als 
ligt dat in haar geval bijzonder moeilijk, zodat haar volk over 5 jaar nog kan roepen “Leve de Koningin”  
  
Aan Victor Roggeveen (namens het NVVK bestuur) wil ik vragen om beschermheer Pieter van 
Vollenhoven daarin te ondersteunen.   
 
In afwachting van uw antwoord daarop verblijven wij; 
 
Hoogachtend 

  
Ad van Rooij 
  
Safety Manager Philips Healthcare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopie hiervan heb ik verstuurd aan: 
 

1. alle persvoorlichters van Philips,  
 
Nanda Huizing 
Hoofd Communicatie / woordvoerder algemene zaken 
Tel: +31 40 27 83307 / Mob. +31 6 53 157 884 
email: nanda.huizing@philips.com  
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Eric Drent 
Sr. Communicatiemanager / woordvoerder algemene zaken 
Tel: +31 40 27 83964 / Mob. +31 6 51 905 718 
email: eric.drent@philips.com   
 
 
Saskia Maas 
Sr. Manager PR / woordvoerder Philips Consumer Lifestyle 
Tel: +31 40 27 85030 / Mob. +31 6 53 408 194 
email: saskia.maas@philips.com  
 
Joost Maltha 
Communicatie Manager / woordvoerder Philips Healthcare 
Tel. +31 (0)40 2780125 / Mob. +31 6 10 558 116 
email: joost.maltha@philips.com  
 
Liesbeth De Smedt 
Communicatie Manager / woordvoerder Philips Lighting 
Tel. +31 (0)40 2786157 / Mob. +31 6 11 348 365 
email: liesbeth.de.smedt@philips.com  
 
2. De Sociale Datebank Nederland 
 
3. Het Echte Nieuws 

 
4. No Cancer Foundation 
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