
Meander Ziekenhuis in Amersfoort 
 
Goedenavond dokter Draaisma, 
 
Hartelijk dank. Ik denk er iets mee te kunnen doen om de gezondheidszorg in een positief daglicht te brengen 
en houden. Zie de bijlage en de link naar het AMC-programma. 
Mijn zorgen over de toekomst mb.t. de financiering van maatschappelijke taken is groot. De kennis over het 
geld- en bankensysteem is daarvoor essentieel. 
U weet alles van bloed en andere lichamelijk aspecten, maar hoogstwaarschijnlijk niets van geld, behalve het 
te willen hebben of nodig te hebben om te kunnen functioneren. 
Mijn kennisgebied ligt op het monetaire vlak en mijn sterkste kant is het stellen van vragen, omdat ook ik 
lang niet alles weet van het onbegrepen fenomeen geld. 
 

 
 

De linker foto laat de slagaderlijke maagbloeding zien en de rechter foto de dicht gebrande toestand 
 
Van: Planet [mailto:sdn@planet.nl]  
Verzonden: woensdag 22 april 2015 19:33 

Aan: 'l.wegerif@meandermc.nl' 

Onderwerp: RE: verslag ziekenhuisbezoek 

 
Hoi, ik zal ook mijn ervaring met de maagoperatie in het Meander Ziekenhuis verslaan. Verder attendeer ik op 
mijn deelname aan de ontwikkeling van een nieuw medicijn voor diabetes II in het AMC. Zie daarvoor het 
verslag en mijn probleem met de zoektocht naar mijn geweten in de MRI. 
 
Wat betreft de financiering van de gezondheidszorg  ben ik op jacht naar de spoorloos verdwenen 50,9 
miljard euro uit het Spaarfonds voor de AOW. 
Dat zal alle hogere inkomens in de toekomst heftig raken, omdat de werkenden het dan niet meer kunnen 
opbrengen om iedereen AOW te betalen. 
 
M.b.t. het geldsystem waarover iedereen in de politiek en de media zwijgt is er een klein wonder gebeurd 
met de discussie in het Lagerhuis in Londen.  
Zie daarvoor de parlementsdiscussie van 2 uur en 13 minuten over de structuur van het geld en van het 
bankensysteem met het creëren van nieuw geld. 
 
m.v.g. 
 
R.M. Brockhus (redacteur SDN) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen (NH) 
035-5244141 
E: sdn@live.nl 
W: www.sdnl.nl  
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