
Van: info@psychiatersmaatschap.com
Onderwerp: RE: Fw: mbt Dhr. Lomp

Datum: 21 oktober 2015 22:08
Aan: Gerda Brand gerda.brand@yahoo.com, Iris Susanna iris.susanna@omcarib.org, marja.kramp@inforsa.nl

geachte mevrouw Brand,
n.a.v uw mail het volgende:
de heer L. is aangehouden en ingesloten vanwege bedreiging. Het OM heeft aangevraagd en
de Rechter commissaris heeft goedgekeurd dat hij in voorarrest bleef tot aan zijn rechtzaak
(dat is niet vanzelfsprekend, merendeel vindt er schorsing plaats). Hij is vervolgens door de
rechter veroordeeld tot 3 maanden celstraf, die hij inmiddels had uitgezeten, en 3 maanden
voorwaardelijk. 
Hij is dus momenteel vrij. Bij nieuwe bedreigingen dient er opnieuw aangifte gedaan te
worden en dan kan er door OM en rechtelijke macht bezien worden of hij weer ingesloten
moet worden om de 3 voorwaardelijke maanden uit te zitten.
Van psychiatrische zorg moet u bij de heer L. niet veel verwachten. Zowel in engeland als in
nederland is het nooit gelukt hem in het gareel te krijgen.  In Engeland is hem verdere
toegang verboden en in Nederland is hij uitgeburgerd middels een enkele reis naar Curacao.
Engeland en nederland hebben dan nog gespecialiseerde voorzieningen die er op Curacao
niet zijn. 
Ook op Curacao zal hij psychiatrisch niet onder controle te brengen zijn. Het psychiatrisch
ziekenhuis, de caprileskliniek hebben hem toegang geweigerd, de lokale Riagg willen
evenmin bemoeienissen met hem. Zelf maak ik geen onderdeel uit van deze voorzieningen
en heb daar ook geen invloed op. Als gevangenispsychiater met een eigen praktijk heb ik de
heer L. aangeboden dat hij medicatie bij mij kan ophalen maar hij zal dat waarschijnlijk niet
doen. Mogelijk kan de reclassering hem bewegen dat wel te doen. Ik heb zelf geen vonnis
gezien dus ik weet ook niet of dat in een voorwaarde is opgenomen. De reclassering zal dat
ongetwijfeld wel weten. 
Het enige wat ik u kan adviseren is om enige afstand te bewaren en bij evt nieuwe
bedreigingen opnieuw aangifte te doen.
Bovenstaande info is in rechtzaak naar voren gekomen en is dus ook openbaar. 
Zelf kom ik als gevangenispsychiater nooit bij hoorzittingen en ik weet ook niet wat daarbij
naar voren is gekomen. Op verzoek OM heb ik op de vraag of schorsing van zijn voorarrest
mogelijk was schriftelijk geantwoord dat dat moeizaam zal zijn. Mede daardoor is de heer L.
zijn voorarrest dan ook niet geschorst.  

Verdere info over de heer L. kan ik u niet geven daar de heer L daar dan toestemming voor
moet geven. 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben en met vriendelijke groet, 

F.Heijtel
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Subject: Fw: mbt Dhr. Lomp
From: Gerda Brand <gerda.brand@yahoo.com>
Date: Tue, October 20, 2015 8:27 am
To: "info@psychiatersmaatschap.com" <info@psychiatersmaatschap.com>, 
Iris Susanna <iris.susanna@omcarib.org>, "marja.kramp@inforsa.nl"
<marja.kramp@inforsa.nl>

On Tuesday, October 20, 2015 2:13 PM, Gerda Brand <gerda.brand@yahoo.com> wrote:

Geachte Dr.Heytel,

Mijn schrijven is nav het feit dat tot onze grote ontsteltenis Dhr.Jamal Lomp op vrije voeten is gesteld.
Op dit moment bevindt hij zich op nog geen honderd meter van ons huis en dat van zijn familieleden.
Hij zit daar langs onze gezamelijke onverharde doorgangsweg op het door hem genoemde huis cq graf
in aanbouw.
Tot nu toe is het niet meer dan een stenen vloertje van 1m.bij 2m.
Op dit moment is hij gekleed in een lang gewaad en is zijn dagbesteding het afbouwen van het door
hem zelf genoemde huis[je] cq graf.

In uw vorige mail hebt u aangegeven gedurende de opname van Dhr Lomp in Infoba verantwoordelijk
voor hem te zijn.
Verder zullen we bij het openbaar ministerie en de rechter commissaris moeten aankloppen met onze
zorgen en vragen.

Van mevr. Hermanus van slachtofferhulp heb ik begrepen dat u tijdens de hoorzitting hebt
medegedeeld dat Dhr. lomp,wanneer hij structuur krijgt en zijn medicatie neemt goed handelbaar is
binnen onze samenleving.

Onze vraag is dan,hoe kan het zijn dat dhr. Lomp in vrijheid wordt gesteld zonder dat er zorg wordt
gedragen voor huisvesting ,het aanbieden van structuur en er zorg gedragen wordt dat hij zijn
medicatie krijgt toegediend?

We weten inmiddels al vanuit de voorgeschiedenis van Dhr Lomp dat als de twee bovengenoemde
elementen niet aanwezig,dus structuur en medicatie,hij na verloop van tijd een gevaar voor de
samenleving wordt.

Dus nogmaals ,bij het ontbreken van deze 2 elementen is hij dus een gevaar voor de samenleving,deze
conclusie kunnen we rustig trekken uit uw reaktie naar het openbaar ministerie.

Volgens mij zal iemand op moeten staan vanuit gezaghebbend gebied die de verantwoordelijkheid
durft te nemen voor de zorg rondom Dhr Lomp met inachtneming van zijn totale voorgeschiedenis.

Of die verantwoordelijkheid nu ligt bij het openbaar ministerie of bij de GGZ ? Volgens mijn bescheiden
mening is het op dit moment een feit dat het Dhr Lomp ontbreekt aan van buiten opgelegde structuur
en controle op het innemen van zijn medicatie.

Het feit dat U als psychiater hebt verklaard dat Dhr Lomp beide voorgenoemde elementen,te noemen
structuur en inname van medicatie nodig heeft om handelbaar in de samenleving te funktioneren is het
niet onlogisch te redeneneren,wanneer deze voornoemde elementen niet aanwezig zijn,dat Dhr.Lomp
dan niet handelbaar in de samenleving kan funktioneren

 Ook in Nederland is men op dit vlak ernstig in gebreke gebleven.Er is alleen gekeken naar een
incident,waardoor hij een bepaald artikel opgelegd heeft gekregen vanuit justitie.Hij is daar voor een
periode opgenomen geweest in Inforsa,waar ze Dhr.Lomp structuur en medicatie hebben kunnen
bieden.Op grond van zijn handelbaar gedrag wat duidelijk voortvloeid uit de 2 geboden elementen
oordeeld  justie dat hij kan funktioneren in de maatschappij.
En met instemming van alleen zijn broer is hij overgeplaatst  naar Curacao

Inmiddels heb ik gisteren kontakt gehad met Inforsa  Nederland [Marja Kramp]. Zij bevestigd dat hij
inderdaad bij aanwezigheid van structuur en medicatie goed handelbaar is.
Dan kom ik toch echt terug bij U Dr. Heytel. want U zal aan kunnen geven dat Dhr Lomp zonder
structuur,zonder een dak boven zijn hoofd en zonder medicatie Dhr Lomp een gevaar voor zichzelf en
de maatschappij is gezien zijn voorgeschiedenis.Het land Engeland heeft hem zelfs de toegang
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de maatschappij is gezien zijn voorgeschiedenis.Het land Engeland heeft hem zelfs de toegang
ontzegd.
Waarom wordt vanuit de GGZ niet de totale voorgeschiedenis van Dhr Lomp meegenomen om zo  tot
een  juist en volledig beeld van het psychisch funktioneren oftewel het dysfunktioneren te komen?
.Zodat het Openbaar Ministerie vanuit een totaalbeeld een oordeel kan vellen ten gunste van Dhr
Lomp en ten gunste van de samenleving. 

De broer en de verdere familie van Dhr.Lomp heeft duidelijk te kennen gegeven vanuit angst geen zorg
te kunnen en willen dragen.

Op dit moment is Dhr.Lomp zijn illegale huis[je] cq graf voor een makamba aan het bouwen.[ik hoor de
hamerslagen]
 
De familie die ook hier woonachtig is willen nu domein beheer inschakelen. wat onzes inziens alleen
maar zijn huidige toestand zal verslechteren.
Aangezien hij zich onder druk gezet zal gaan voelen,omdat hij geen onderdak heeft.

Naast het zorgelijke feit dat zijn familie en wij nu voortdurend in angst leven en af moeten wachten
wanneer hij psychisch weer door zal draaien,nog maar niet denkend aan de eventuele gevolgen
daarvan, vinden wij het ook mens-onterend om iemand in een dergelijke psychische toestand zo aan
zijn lot over te laten.

Mijn man en ik vertegenwoordigen hier de stichting Aliansa di LUS.Om constructief mee te
denken,willen wij best overwegen om Dhr Lomp een plek aan te bieden in een van onze
wooncontainers,maar dan zal de GGZ wel moeten voorzien dat Dhr Lomp zijn benodigde medicatie
krijgt en dat hij een dagbesteding heeft.
Wij vragen ons wel af of dit wel veilig is mn ook voor onze 5 kinderen,maar beter controleerbaar en
enigzins beheersbaar dan deze angstige onberekenbare situatie waarin we ons nu bevinden.

Hoogachtend,Mevr.Brand
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