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Ge*chte mevrouw en heer Ëiecrê.

ln antwoord op uw *-mail d.d. 15 juni 2005 wil ik u het volgende antwoorden.
All*reerst wil ik benadrr-lkken dat ik het ten zeerste betreur dat Reinier in een JustÍtiële
Jeugdinrichting is opgenail*n. VoCIr iedere jongere en voor ieder ouderpaffr is dat een zwar€
ingreep.

Ve rvolgens laal ik u weten dat ikzelí de diagnose die ik bij Reinier gesteld heb in 2001 niet
meer kan veranderen. ln die tijd waren er geen aanwijzingen voo!" ADHD bij uw zoon. zoal$
ik de heer Fleere al uitiegde
Indien u rneer zekerheid wenst over de diagnos* dan ecu u een zCIgenaemd 'second
opinion'-onderzcek kunnen aanvragen. Dat wil zeggen dat een onafhankeiijk (kinder- en
jeugd)psychiater uw zoon onderzoekt. Indien u dat wenst, kan ik u daarbij heípen doar
contecl te leggen met een collega die reer ve€l ervaring heeít mËt het diagnosticej'en en
behandelen van ADHD.

lndien u van mijn aanbod gebruik wenst te maken. dan is het noodzakelijk dat ik de naam en
het adres ván de Justitiële Jeugdinrichting waar Reinier Íïoment€el verblijÍt en de naam van
uw contactpersoon aidaar van u krijg. Dan kan ik van de leidinggevende van de Justitiàïe
Jeugdinr"ichting rrernemen of nren met sen dergelijk onderzoek zou kunnen instemmen.
lk zou me echter ook kunnen voorstelien dat u geen inmenging van mijn kant wenst bij een
dergeÍijk second-opínion-oncjerzoek. U kunt dan zelf om êsn dergelijk onderzoek vragen bij
de Jus?itiële Jeugdinrichting.

lk nrcet u er cverigens op wijzen dat het beleid van ïriversum is, dat er niet over paiiènten
naar buiten gecommuniceerd wordt via e-nrail. Vandaar dat u van nrij nu een bneí ontvangt

lk hoop u hiermee van dienst te zijn geweest. In afwachttng van uw antwoord,

rnet vriendelijke groeten 
"

H.C.M. den ïeuling, (kinder- en jeugd)psychi;:ter Triversum
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