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Geachte Heer van Starkenburg,
Naar aanleiding van ons gesprek met een hoogzieke patiënt hebben wij na uitvoerig overleg met de
complete cliëntenraad unaniem besloten om Mevr. D. Mahler-van der Werken per direct te
verwijderen uit ons bestand om terminale patiënten te voorzien van bijstand en de daarbij
behorende testamentaire werkzaamheden.
In het tijdsbestek 2001 tot en met 2005 zijn er zeven gevallen bekend van nabestaanden die
schriftelijk hebben aangegeven dat er gelden en andere kostbare bezittingen( o.a. sieraden) zijn
verdwenen uit de boedel. De patiënten waren vaak terminaal en hebben hun vertrouwen en
bezittingen uit handen gegeven aan deze “ook” door ons toevertrouwde en aangewezen persoon.
Helaas moeten wij constateren dat er een nieuw geval is opgedoken vanuit verzorgingstehuis
Felixoord (tevens betrof het hier een patiënt van ons ziekenhuis) die een vordering heeft lopen en
waar er ook daar via de juridische weg op het moment een schikking wordt getroffen door mevr.
Mahler. Felixoord heeft al vaker de geluiden opgevangen dat Mevr. Mahler-van der Werken
bedragen heeft overgeboekt naar haar stichting “Vrienden van het Vegetarisch Centrum en van het
Vegetarisch Verzorgingshuis Felixoord”. Het bevreemde een ieder dat legaten en andere donaties
naar haar (privé) stichting werden overgeboekt. Ook hier hebben een aantal nabestaanden in de loop
der jaren over geschreven en heeft men onvoldoende tot geen gehoor gevonden. Er is nooit aangifte
gedaan omdat de patiënten inmiddels vaak al waren overleden en de nabestaanden de boedel
afwogen tegen de baten/ lasten en veelal niet procedeerden.
Op dit moment zijn er diverse aanwijzingen dat dit patroon een veelvoorkomend verschijnsel is waar
deze testamentair executeur opduikt. Wij als ziekenhuis dragen het risico aangesproken te worden
op onze verantwoordelijkheden betreffende onze zorgplicht. Wellicht zouden we ook aansprakelijk
gesteld kunnen worden omdat er van meerdere gevallen melding gemaakt is waarop er van onze
kant geen enkel onderzoek is ingesteld.
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De huidige casus betreft 2 grote advocaten kantoren, Hekkelman te Arnhem en Roelofs en Drubbel
te Lelystad die de zaken grondig in onderzoek hebben. Ons is aangegeven dat er in 2013 een aantal
malen beslag is gelegd bij Mevr. Mahler op haar landgoed te Lunteren (Hessenweg 116). Tevens
wordt er gesproken over de betrokkenheid c.q medeplichtigheid van echtgenoot Arthur Mahler en
dochter Annemiek. Bij eerder beslagleggingen door de deurwaarder is er een lijst aangetroffen
waarop sieraden vermeld staan van overleden personen.
De gebruikte bankrekeningen van de stichting rouleren constant waardoor herkenning wordt
bemoeilijkt. Uit onderzoek blijkt dat de stichting over meer dan vijf verschillende bankrekeningen
beschikt.Het verbaasd ons dan ook ten zeerste dat de mede bestuursleden dan ook nooit onderzoek
hebben verricht naar de legaten en andere donaties. Na enig onderzoek zijn er tevens twee juristen
betrokken binnen de stichting als zijnde bestuursleden. De logica betreft dan ook dat personen die
een dergelijk maatschappelijke functie bekleden recherche werkzaamheden moeten verrichten.
Met het oog op de lopende onderzoeken komen er wellicht nog meer schokkende feiten boven
water. Er zijn momenteel weer twee nieuwe gevallen bekend geraakt waar de patiënten nog in leven
zijn. Het is uiterst noodzakelijk voor ons als ziekenhuis hierop te anticiperen voordat er media
aandacht komt en/of eventuele andere claims onze kant op worden gedirigeerd. Het is ook ten
zeerste aan te raden om onze juridische afdeling en persvoorlichter volledig op de hoogte te stellen.
Bij deze hebben wij u volledig geïnformeerd en wachten wij het besluit van het bestuur af.

Namens de cliëntenraad
F. Bijl
Vice-voorzitter

Cliëntenraad3914-823

25-04-2014

