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Aan: meldpunt@igj.nl
Cc: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, info@dsw.nl, Medicijngebruik
<info@medicijngebruik.nl>, receptie@nieuwspoort.nl, Follow the Money <info@ftm.nl>, info@lcr-suwi.nl,
info@stofwisselingsziekten.nl, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, communicatierijk@minaz.nl,
info@jeugdzorgnederland.nl
VKS, InternationalStrafhof, Dictator Markrutte, DSW Chris Oomen, Ziekenhuizen, NZA,
Jeugdzorg, FIOD,
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/03/terugroepen-medicijn-grote-klap-in-strijd-tegen-farmaceutische-industriea1612078

UMC / AMC kunnen het medicijn CDCA wel produceren
en kunnen zij ook de stofwisselingsziekte CTX blijven behandelen met dit
middel.
De Inspecteur Ronnie van Diemen is niet in een juridische positie een Inspectie-rapport te
schrijven;
over welk medisch probleem dan ook.
Zij had allang verwijderd moeten zijn uit haar Arbeidscontract bij van de Inspectie
Gezondheid & Jeugd.
Er ligt een InternationaalStrafhof-rechtzaak tegen haar wegens het Organiseren van Moord
op burgers.
Het liegen over DictatuurNL tegen het volk; liegen over de RepubliekNL tegen het volk.

Deze hele gang van zaken is ook bekend bij UMC, NZA, DSW.
Deze Instituten functioneren dus uitermate slecht.
De gang van zaken rond het medicijn bewijst dat Artsen - Zorg,
het belang van de patient ondergeschikt vinden aan het belang van de Artsen-industrie.
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.against.healthcareinspectornl.torture.
murder.warcrimes.dictatorshipnl.24june2017.pdf
Ik ben voor de wet de enige MinisterPresident in Nederland, geregeld via de VN.
Als InterimMinisterPresident bepaal ik dat het medicijn CDCA
aan personen met de ziekte CTX kan worden voorgeschreven.
DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal-nh
0238887862 Phonetap
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InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres.
UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:
Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht
om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie Gemeente - Provincie te dwingen te stoppen met
organiseren van Moord op Burgers.

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
https://www.mequhi.com
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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