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Uittreksel
De OCMW-voorzitter onderschreef:
Onderwerp: brieven van de heer Emiel Debaillie van 24 februari, 23 maart en 26 april 2000
betreffende een incident met een drugverslaafde in het rusthuis “De Boarebreker”

Respons op: ‘onderwerp’:
De brieven waar het OCMW in haar verweerschrift naar verwijst betreffen niet een een incident
met een drugverslaafde, maar het niet consciëntieus en irrelevant corresponderen.
Mijn beroep op de gouverneur van 6 juni 2000 betreft het feit dat het OCMW niet had gereageerd
op mijn verzoek van 26 april 2000 om het door de directrice van het OCMW-rusthuis in haar
schrijven van 14 oktober 1999 gehanteerde briefkenmerk uw laatste schrijven te preciseren met
een kenmerk, een datum en een onderwerp. Feit is dat de directrice van het OCMW-rusthuis me
per schrijven van 14 oktober 1999 had meegedeeld dat mijn laatste schrijven op 3 september
1999 behandeld werd door het Bijzonder Comité Bejaardenbeleid. Uit de verificatie van mijn
briefwisseling bleek echter dat mijn laatste schrijven dateerde van 8 september 1999 en bijgevolg
niet enkele dagen eerder, namelijk op 3 september 1999 kon zijn besproken. Bovendien verstrekte
de rusthuisdirectrice me met haar schrijven van 14 oktober 1999 een antwoord op vraagstellingen
die ik nooit gesteld had, terwijl er niet gereageerd werd op het eigenlijke motief van mijn schrijven
van 8 september 1999. Mijn laatste schrijven van 8 september 1999 sluit aan op een voorgaande
onbeantwoord gebleven brief van 3 februari 1999.
Per schrijven van 6 juni 2000 vraag ik de gouverneur om bij het OCMW Oostende tussen te komen
opdat het OCMW het door de rusthuisdirectrice gehanteerde briefkenmerk zou preciseren. De
gouverneur vraagt het OCMW om toelichting. Het OCMW antwoordt per schrijven van 28 juli 2000.
Het OCMW-verweerschrift vermeldt als onderwerp drie van mij uitgaande brieven betreffende een
incident met een drugverslaafde. Welnu, de door het OCMW aangehaalde brieven, alsook mijn
beroep op de gouverneur, betreffen niet een incident met een drugverslaafde. Vaststelling is dat
het de inhoud van het OCMW-verweerschrift volstrekt irrelevant is ten opzichte van het motief van
mijn beroep op de gouverneur. Niet één woord is ter zake aan het onderwerp
van mijn beroep op de gouverneur. Bovendien is het OCMW-verweerschrift gestoffeerd met halve
waarheden (de leugen overstijgend) en gehele onwaarheden.

Niet enige respons op de vragen (mijn brief van 26 april 2000):
-

Dient het van de Rusthuisinstanties uitgaande schrijven van 14 oktober 1999 beschouwd
te worden als een antwoord op mijn brieven dd. 3 februari 1999 en 8 september 1999 ?
Welke van mijn brieven (datum, kenmerken en onderwerp) werden op 3 september 1999
aan het BCB voorgelegd?

Respons op: incident drugverslaafde
Een voorval met een drugverslaafde in het rusthuis was niet het probleem. Het eigenlijke
probleem was de wijze hoe mijn informeren naar de ware toedracht van het incident vanuit
het rusthuis benaderd werd. Het relaas van mijn moeder omtrent het voorval met de
drugverslaafde werd aanvankelijk afgedaan als een waanbeeld van een gedesoriënteerde en
dementerende bejaarde. Het incident met de drugverslaafde was echter een feitelijkheid.
Akkoord dat een incident met een drugverslaafde in een rusthuis niet dient geafficheerd te
worden, maar hebben de verwanten - alsook de huisarts - van een rusthuisresident niet het recht
te weten of een relaas van een hoogbejaarde berust op feiten of wanen?

weten

Was het voor de arts van de rusthuisresidente van belang te
of de door de patiënte
geuite grieven en beklag over diefstallen het gevolg waren van wanen of van feitelijke toestanden,
namelijk een enigszins ontoereikende surveillance op de toegankelijkheid tot het rustoord?

Volgens de rusthuisverantwoordelijken waren de klachten van mijn moeder ongegrond en was er
voldoende toezicht op de toegankelijkheid van het rusthuis. Mijn moeder liet daarop vaststellingen
doen door een gerechtsdeurwaarder.(> bijlage)

