Voor u ligt een dringend schrijven en wordt u gevraagd hiervan de hoogste
priori te geven van uw aandacht. Het recht op de best mogelijke zorg aan een
jongere binnen uw staatsgrenzen dreigt met voeten getreden te worden. U
als vertegenwoordiger van de burgers van Nederland bent van dit onrecht
mede verantwoordelijk. Daarom dit schrijven om ook u te wijzen op uw
verantwoordelijkheid en hier een open debat over te voeren en het belang
van elk individuele burger te verdedigen in ons Land, Nederland dat altijd prat
gaat op haar gezondheidszorg, rechtsstelsel, sociaal beleid en onze vrijheid
van meningsuiting.
Mevr. Elmendorp woonachtig Kinheim 30 3191 EG Hoogvliet richt zich tot u
om kennis te nemen van haar kreet om hulp inzake haar zoon Mitchell Streef
geb. 24-06-1993. Sinds 2007 heeft Mevr. Elmendorp voor haar zoon een
PGB(persoons gebonden budget) haar zoon is een verstandelijk
gehandicapte jongen met een psychiatrisch beeld plus ernstige extreme
gedragsproblemen. Diagnostisch gezien zijn er de volgende kenmerken bij
Mitchell duidelijk aanwezig. ADHD, Conduct Disorder, Antisociale
persoonlijkheids ontwikkeling, PDD-NOS, disfunctioneren op alle
leefgebieden. Met een GAF score van 35-40.(Wikipedia voor informatie)
Mevr. Elemendorp heeft sinds 2007 een PGB aangevraagd omdat er geen
instelling in Nederland Mitchell een behandeling of behandelplek kon of wilde
aanbieden, reden als contra indicatie het extreme gedrag van Mitchell. In
2007 werd diagnostisch aangegeven door het RMPI psychiatrische kliniek dat
Mitchell een verstandelijk gehandicapte jongen was en mede daardoor niet
voor behandeling bij het RMPI in aanmerking kwam. Waar Mitchell dan wel
naar toe moest bleef voor allen onduidelijk, wel werd er door het RMPI snel
een AMK melding gemaakt tegen Mevr. Elmendorp politiek hierachter was
dat het RMPI hiermee probeerde te bewerkstelligen dat Jeugdzorg een reden
zou kunnen hebben om Mitchell gesloten te plaatsen. Dit werd mede
ingegeven omdat het toen al duidelijk was dat als Mitchell geen passende
begeleiding aangeboden zou krijgen 24 uurs zorg met direct toezicht, Mitchell
heel snel zou verdwijnen in het criminele circuit. Ook toen al waren er
duidelijke tekenen van een ernstige verstoorde/gestoorde opgroeien van
Mitchell aanwezig, die zeer verontrustend waren en nu nog zijn. Mitchell lijkt
een psychopathische ontwikkeling door te maken die maakt dat hij constant
onder toezicht moet zijn met de mogelijkheid om Mitchell een zo veilig
mogelijke jeugd te laten door maken waarbij hij eenduidig en door de zelfde
groep mensen begeleidt wordt om in dit proces veranderingen aan te
brengen.
Mitchell is een ernstig bedreigde persoonlijkheid in ontwikkeling die door
jaren lange eenduidige begeleiding niet is vervallen in het criminele circuit,
geen gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving. Daar er voor Mitchell 2011 een
verlenging van zijn huidige PGB aangevraagd moet worden, is er een

vervolgaanvraag PGB vanuit de AWBZ gedaan bij het CIZ. Schokkend is dat
het CIZ nu tot de conclusie komt dat er geen indicatie PGB VG 06 afgegeven
kan worden omdat men meent dat de grondslag is vervallen. Ook neemt het
CIZ niet de moeite naar de 2e grondslag te kijken Psychiatrie, in haar
arrogantie stelt het CIZ en vooral door hun adviserende arts dat Mitchell een
gesloten behandeling moet hebben?????????.
Was er toen niet en is er nu al helemaal niet, daarbij komt dat Mitchell op
vrijwillige basis hier niet aan zal meewerken. BOPZ is niet van toepassing
immers door de intensieve begeleiding 24 uurs zorg en direct toezicht is er
geen reden tot een BOPZ. RM zal nooit door een rechter worden afgegeven
immers er is 24 uurs zorg, intensieve begeleiding op vrijwillige basis.
Dit betekent dat Mitchell aan het einde van deze maand juli 2011 uit zijn
huidige Ervarend Leerproject moet worden gezet en Mitchell zonder enige
begeleiding komt te zitten ( nu 18 jaar oud) en terug moet permanent naar
Mevr. Elmendorp (moeder). De gevolgen van deze eenzijdige zonder ook
maar 1 enkel overleg moment met alle betrokken partijen door het CIZ zullen
desastreus zijn voor Mitchell, met het grote gevaar dat Mitchell in het
criminele circuit zal verdwijnen en dat Mitchell wel een gevaar gaat worden
voor zijn omgeving.
Mevr. Elmendorp heeft al jaren met volle tevredenheid en vertrouwen hulp
gevonden bij TELL-US pedagogische dienstverlening (www.tell-us.tv) en zet
zichzelf volledig in, in de begeleiding die wordt gegeven aan haar zoon
Mitchell. Mevr. Elmendorp heeft door de rechter in Rotterdam bij toestemming
van deze de bewind voering en mentorschap gekregen over haar zoon
Mitchell. Ook de rechter was van mening dat dit noodzakelijk was en
wenselijk in het belang van Mitchell.
Nu neemt Mevr.Elmendorp haar verantwoordelijkheid als goed ouder om de
best mogelijke zorg voor haar zoon Mitchell te zoeken en te vinden maar
wordt zij door iedereen in de steek gelaten en in het bijzonder door haar
regering die heeft gemeend dat er de komende tijd 90% bezuinigd moet gaan
worden op de PGB. Is ons land dan zo in verval als welvaartsstaat dat het
deze mogelijkheden aan ouders als Mevr. Elmendorp ontneemt met het risico
dat jongeren als Mitchell absoluut geen toekomstperspectief zullen hebben
dan allen gesloten geplaatst te worden.
Is het dan zo dat onze regering zich het recht toekent om deze jongeren
buitenspel te zetten geen verantwoordelijkheid hoeft te voelen of nemen dat
ook zij de best mogelijke zorg, begeleiding en scholing aangeboden krijgen
als mogelijk. Vindt onze overheid het dan werkelijk ok dat juist die instellingen
die behandeling horen te geven aan deze jongeren zich mogen beroepen op

een contra indicatie zoals gedrag, neemt onze overheid genoegen met de
zeer dure wachtlijsten waar deze instellingen mee werken.
Mitchell Streef maakt zonder de huidige intensieve begeleiding met direct
toezicht geen schijn van kans in onze zo prikkel gevoelige maatschappij. Er is
en er zal geen behandelgroep aanwezig zijn die met Mitchell wil gaan werken
of Mitchell zal aannemen. Mitchell zal zich niet aanmelden voor behandeling
want Mitchell heeft totaal geen inzicht in zijn ziektebeeld en zijn beperkingen,
nu heeft Mitchell al jaren zorg op maat en nog steeds uit het vrijwillige kader
heeft een duidelijke en heldere structuur, wordt 24 uur begeleidt met direct
toezicht en heeft een veilige leefomgeving. Dit alles valt eind juli 2011 weg
met alle gevolgen van dien, nog niet eens gesproken over welke kosten dat
de maatschappij gaat opleveren.
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