
14 jan. 2014  Open brief ter gelegenheid van verjaardag dr J.B.M. Kuks geboren 14 jan. 1955 
aan Jan Kuks, falend neuroloog UMC Groningen 
aan Wilma Weenink, GZ psychologe in Leeuwarden,  vrouw van dr J.B.M.Kuks 
aan Walter Kuks, Arthur Kuks, zonen en Pauline Kuks dochter van dr J.B.M. Kuks 

                                                                     
 
Dit keer een bijzonder verjaardagscadeau:  wederom een foto maar nu met dictatorsnor 
reden: naar mijn mening bedien je je  als arts-neuroloog  in toenemende mate van nazi-praktijken, 
zoals in beslagname van mijn PGB, spaargeld en maandelijkse WIA uitkering, naast beslaglegging op 
mijn huis. Je protesteert  tegen de websites drkuks.com en jankuks.nl eigendom  van de stichting SIN-
NL  met aanklachten tegen jouw disfunctioneren als arts. Deze websites publiceren medische feiten, 
medische verklaringen, medische wetenschappelijke  artikelen en documenten.  
Het algemeen belang vereist publicatie van je wangedrag, als arts* en als mens. 
 
Je weigert al jaren  om mij  informatie en medische hulp te verstrekken, in strijd met je zorgplicht, je 
publiceert aantoonbaar  leugens over mijn medische situatie  en schendt je beroepsgeheim . 
Ook probeer je al jaren om mij het zwijgen op te leggen over jouw falen als arts via onrechtmatige 
juridische procedures.  
 
Bovendien kies je ervoor om met je  salaris van 10.000 euro per maand als professor aan de RU 
Groningen via zelf geregelde ( dus niet via je advocaat) deurwaarders exploten om beslag te leggen 
op mijn PGB hetgeen ik ontvang ivm mijn invaliditeit, mijn spaargeld, en maandelijks uitkering,  , 
naast beslaglegging op mijn huis. Je weet  dat de websites   eigendom zijn van de stichting SIN-NL 
maar kiest ervoor om mij persoonlijk financieel te ruïneren. 
 
Dit is  gedrag een arts onwaardig. Dit is het geleidelijk opvoeren van maatregelen om een 
onschuldige persoon,  progressief ziek en invalide, te vernietigen.  
Dit is naar mijn mening gelijk aan nazi-praktijken.   
Je vrouw Wilma Weenink, GGZ psychologe in Leeuwarden en je kinderen Walter, Arthur en Pauline 
hebben een horrorarts en  nazi als man en vader, geen prettige gedachte. 
 
De websites publiceren de waarheid over jouw disfunctioneren als arts. 
Ieder mens heeft recht op integere artsen, ieder mens heeft recht  op  onpartijdige rechters en ieder 
mens heeft het recht op vrijheid van meningsuiting van de waarheid. 
Jij dient per direct verwijderd te worden als arts uit het BIG-register en nooit meer als arts te werken. 
 
Onder voorbehoud van alle rechten, 
Mr Sophie Hankes voorzitter stichting SIN-NL en stichting IEU-Alliance 
 



 
* Wangedrag door falend neuroloog dr J.B.M. Kuks UMC Groningen vanaf 2005 
1. Ondanks  schriftelijke verwijzing door een revalidatiearts om medische hulp te verstrekken aan 
ondergetekende voor ernstige hartritme en bloeddrukproblemen ontstaan na een operatie aan de 
hersenstam en r. vertebralis slagader, weigerde je adequaat onderzoek en behandeling  
2. Je pleegde fraude in het medisch dossier door mijn medische geschiedenis volstrekt incorrect weer 
te geven ondanks het ontvangen van de juiste gegevens  
3.  Je weigerde mijn 2 brieven te beantwoorden  
4. Je schond je beroepsgeheim door publicatie van een ingezonden brief in Medisch Contact  
De rechter oordeelde sept. 2009 dat het aan SIN-NL geoorloofd was om de zwarte lijst van 
disfunctionerende artsen online te hebben en jou hierop te plaatsen en handhaven. 
5.Tijdens de zitting 9 sept. 2009 verklaarde je dat je ingezonden brief niet mij betrof, maar op 10 
sept. 2009 verklaarde je in Medisch Contact dat je brief wel mij betrof. 
Je loog dus faliekant tijdens de rechtszitting  tegen de rechter van de Rechtbank Groningen 
6. Je startte een kort geding tegen SIN-NL en mij om de website www.jankuks.nl   met de aanklacht 
jegens jou wegens disfunctioneren, volledig gebaseerd op feiten en documenten offline te krijgen 
7. Je startte een kort geding tegen SIN-NL en mij om de website www.drkuks.com met feiten en 
documenten inzake jouw disfunctioneren offline te krijgen  
8. “Toevallig” zou de president van de rechtbank Utrecht H. Uniken Venema  het kort geding inzake 
drkuks.com  behandelen. Hij kwam niet opdagen omdat mijn advocate hem voortijdig inlichtte dat ik 
over info beschikte dat  4 familieleden van Uniken Venema nauwe banden hadden met de medische 
sector en zijn nichtje geneeskunde studente in Groningen en overleg had met jou. 
9. Bij het eenmalige mediation gesprek wilde je mij een zwijgverbod opleggen indien je na jaren 
eindelijk mijn vragen over mijn medische situatie zou beantwoorden 
10. De rechtbank Utrecht stuurde een andere rechter en deze stond publicatie van drkuks.com toe. 
11. Prompt ging jij in hoger beroep. 
12. Het Gerechtshof Arnhem heeft art 7 GW en art 10 EVRM inz. de vrijheid van meningsuiting 
geschonden en publicatie van de sites verboden. De H.R. heeft de cassatie ingesteld door de stichting 
SIN-NL en mij  verworpen, zonder enige motivatie, hooghartiger en onprofessioneler is onmogelijk! 
13 .Mijn advocate was gespecialiseerd in internetrecht en vrijheid van meningsuiting en noemde het 
een heel sterke zaak. Zij heeft heel plotseling de advocatuur verlaten. 
14.December 2012 zei je in een interview in de UK Groningen dat ondergetekende geen 
neurologische aandoening heeft en dat jou geen documenten hierover bekend zijn. 
Je liegt in het kwadraat: Prof. Samii en dr Tatagiba diagnosticeerden en opereerden een zeldzame 
aandoening van een slagader die drukt op de hersenstam. De informatie hierover is je al toegestuurd 
in 2005 door de revalidatiearts en mijzelf. Ook zijn alle medische verklaringen en artikelen je 
toegestuurd bij de rechtszaken, maken deel uit van de procesdossiers en staan op internet. 

 
15. Intussen verdien jij als hoogleraar RU Groningen 10.000 euro per maand! Jij stuurde vele 
deurwaardersexploten en legde beslag op mijn PGB dat ik als progressief zieke en invalide vrouw 
ontvang, op mijn spaargeld, op mijn uitkering en op mijn huis.  
 
 


