Over ‘jeugdzorg’
Voor al degenen die nooit gehoord hebben over ‘jeugdzorg’ en geen idee hebben waar men
in terecht komt als men met ‘jeugdzorg’, ‘Veilig Thuis’, SAVE’ en andere zogenaamde
jeugdzorg-instanties te maken krijgt. Hieronder een kleine impressie van internet!
In de ‘jeugdzorg’ is het gebruikelijk dat het orgaan dat ‘zorgen’ enz. constateert bij een kind
of gezin, via enige vaak ronduit leugen-rapporten, zonder enige waarheidsvinding bij de
rechter een beloning krijgen voor hun leugens: men krijgt een ‘Onder Toezicht Stelling’ al
dan niet met een ‘machtiging Uit Huis Plaatsing’ voor elkaar bij de rechter: omzet 8000
Euro/jaar / kind voor de OTS, ca. 60.000 Euro’s omzet voor een UHP… tel uit je winst!
Wordt een kind uiteindelijk thuis geplaatst, dan wordt de omzet voor de jeugdzorgindustrie
teruggebracht tot 0,0…. U begrijpt waarom ‘jeugdzorg’ liever uw kind nooit meer thuis
plaatst! Dit laatste is volledig in strijd met alle MENSENRECHTEN (art. 8 EVRM en niet te
vergeten het arrest d.d. 10-09-2019 (ECRH 306-2019) van het EHRM.
Enige video’s, die nog steeds actueel zijn:
-

-

Interview met ouder-ondersteuner Nico Mul door Rob Brockhus SDN 18-03-2008
Een conferentie over ‘jeugdzorg’
Kinderroof door ‘jeugdzorg’ (Let wel: deze moeder mocht haar 2e kind wél gewoon
houden, met dezelfde vader, zelfde huis en dezelfde omstandigheden. Haar 2e kind
is gewoon gezond en inmiddels 8 jaar, haar eerste kind is onder behandeling
(geweest) bij een psychiater omdat hij worstelt met de vraag ‘WAAROM mag ik
NIET bij mijn ouders blijven en mijn zus wel?’ Antwoord op die vraag: hij is
gewoonweg BELOOFD door Jeugdzorg aan dat pleeggezin dat om een kind vroeg
‘om te houden’! Pleegmoeder was ‘trainer pleegouders’ in de pleegzorg….)
Een misdadige kinderroof: een kind is beter af bij ‘tokkies’ dan bij een hoog
geschoolde moeder….evenzo deze...en deze kind van 10, UHP 9 mnd. oud kind
De VALSE BESCHULDIGINGEN van VT
Advocaat Richard Korver hier over
Nog iets over Uit huis plaatsen

Rapporten uitgebracht door officiële instanties over de waanzin van het uit huis plaatsen en
‘jeugdzorg’:
- “909 zorgen”, prof. N.Slot c.s. 2002 (slechts ca. 26% van de jeugdhulp bleek effectief
/ ca. 28 % schadelijk en de rest gewoonweg géén effect: jeugdzorg is dus voor ca.
74% WEGGEGOOID GELD!)
- Rapport Samson, 2013: ‘seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de
jeugdzorg’ Enige kritische aantekeningen daarbij.
- De Kinderombudsman: ernstige fouten veel onterechte UHP
- De Nationale ‘Ombudsman Is de zorg gegrond?’De N.O. constateert dat veel
rapporten van de jeugdzorg-industrie berusten op indrukken, aannames,
onderbuikgevoelens en dat adequaat feitenonderzoek ontbreekt.

Enige kritische geluiden, goed onderbouwd:
- Een jeugdzorgzaak
- De slodderwetenschap van ‘jeugdzorg’
- Huize Alexandra, waar meisjes in feite mishandeld werden door ‘jeugdzorg’. Hoor
hier de zeer hypocriete rechter A.Quick-Schuit die als rechter daar vele kinderen
heen stuurde zónder te weten wat daar werkelijk gebeurde….(had ze toch als rechter
MOETEN weten?)
- Dat de jeugdzorg veel overeenkomsten heeft met gewoonweg de ‘fabeltjeskrant,
werd onlangs verdedigd in het proefschrift (download-links staan in de rechter
marge) van Dr. C. Bartelink op 1-2-2018 aan de universiteit van Groningen. Hier
haar proefschrift, met als inhoud dat de beslissing tot uit huis plaatsen vaak
afhangt van de willekeur van de medewerkers bij jeugdzorg! (Ouders wisten dit al
lang!!)
Medische schade door uit huis plaatsen:
Medical Kidnap: “Foster care system harms children”
Prof. dr. U. Gresser, internist, toonde medisch aan hoezeer het gescheiden zijn van
ouders kinderen schaadt! (NL-vertaling)
Schade door ‘oudervervremding’/ ‘Parential Alianation’ Het hersenspoelen van
kinderen door hen gewoonweg zaken wijs te maken als ‘Ik ben nu je nieuwe
papa/mama’/ ‘je ouders houden niet van jou’ en andere leugens om een kind
zogenaamd te laten hechten aan pleegouders of jeugdzorginstellingen.
Kritische artikelen:
- Het dreigen van BJZ, richting gemeenten en overheid dit keer.
- Uit huis plaatsingen als CATASTROFE door P. Dijkshoorn, psychiater
- Praktijk van jeugdzorg-1
- Over mensenrechten schendingen (arrest 10-09-2019 EHRM): einde alle UHP? (In
dit artikel ook een link naar de uitspraak van 10-09-2019 van EHRM)
- Waarom jeugdzorg echt maffia is.
- Over de JACHT op KINDEREN door VT
- Nieuwste: jeugdzorg wil reeds ruim voor geboorte van een kind op kinderjacht!
- Oorlog met VT: kinderen worden tot het randje van de dood gebracht, alleen voor het
‘gelijk van VT’.
Het ultieme doel, terugplaatsing van kinderen bij hun echte ouders. Een en ander naar het
Deense model van UHP: daar gebeurt dat alleen met instemming van ouders én 2
gedragsdeskundigen en anders niet! Mogelijk kan dit concept met spoed in de praktijk
gebracht worden, uit huis plaatsen kan immers ook binnen 1 uur geregeld worden!
Opvallend is in deze reeks dat er géén enkele onderzoek is aangetroffen waaruit zou
blijken dat uit huis plaatsen van kinderen zo goed zou zijn…..m.u.v. de omzet voor
jeugdzorg-industrie en de bonussen voor zijn bestuurders!
…. de vergelijking met de belastingdienst inzake kinderopvangtoeslag dringt zich op…...

