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BELANGRIJKE AANTEKENING
Voor de lezer

De psychiatrische beroepsgroep beweert de enige
deskundige te zijn op het gebied van geestelijke
gezondheid en “ziekten” van de geest. De 

feiten laten echter iets anders zien:

1. PSYCHIATRISCHE “STOORNISSEN” ZIJN
NIET HETZELFDE ALS LICHAMELIJKE ZIEKTEN. 
In de geneeskunde bestaan duidelijke criteria voor
ziekten: een voorspelbare groep symptomen met een
bewezen, vastgestelde oorzaak of begrip van hun
samenstelling en functie. Koorts en koude rillingen zijn
symptomen. Malaria en tyfus zijn ziekten. Het bestaan
van ziekten wordt bewezen  door objectief bewijs en
lichamelijke testen. Vooralsnog is er geen bewijs voor
het bestaan van geestelijke “ziekten”.

2. PSYCHIATERS BEHANDELEN ALLEEN GEESTELIJKE
“STOORNISSEN”, GEEN AANGETOONDE ZIEKTEN.
Terwijl de geneeskunde ziekten behandelt, kan de psy-
chiatrie alleen “stoornissen” behandelen. Zonder een
oorzaak of fysiologie wordt een groep symptomen, die
bij veel verschillende patiënten wordt gezien, een
stoornis of syndroom genoemd. Psychiater Joseph
Glenmullen, verbonden aan de Universiteit van
Harvard, zegt dat in de psychiatrie “alle diagnoses
enkel syndromen [of stoornissen] zijn, groepen van
symptomen waarvan wordt verondersteld dat ze
samenhangen, geen ziekten.” Dr. Thomas Szasz, emeri-
tus professor in de psychiatrie, stelt: “Er is geen bloed-
test of andere biologische test om de aanwezigheid of
afwezigheid van een geestelijke ziekte vast te stellen,
zoals die wel bestaan voor de meeste lichamelijke ziekten.”

3. DE PSYCHIATRIE HEEFT NOG NOOIT DE OORZAAK
VAN EEN “GEESTELIJKE STOORNIS” VASTGESTELD.
Toonaangevende psychiatrische organisaties zoals de
World Psychiatric Association en het Amerikaanse
National Institute of Mental Health geven toe dat psy-
chiaters geen oorzaken van of geneeswijzen voor gees-
telijke stoornissen kennen, en ze weten ook niet wat
hun “behandelingen” precies doen bij een patiënt. Ze

hebben alleen theorieën en verdeelde meningen  over
hun diagnoses en methoden die elke wetenschappelij-
ke basis missen.

Zoals een voormalig woordvoerder van de World
Psychiatric Association stelde: “De tijd dat psychiaters
dachten dat ze geestelijke ziekten konden genezen is
voorbij. In de toekomst zullen de geesteszieken moeten
leren leven met hun ziekte.”

4. DE THEORIE DAT GEESTELIJKE STOORNISSEN
EEN GEVOLG ZIJN VAN EEN “CHEMISCHE ONE-
VENWICHTIGHEID” IN DE HERSENEN, IS EEN
ONBEWEZEN MENING, GEEN FEIT.
Een heersende psychiatrische theorie (die een grote rol
speelt bij de verkoop van bewustzijnsveranderende
drugs) is dat geestelijke stoornissen een gevolg zijn van
een chemische onevenwichtigheid in de hersenen.  Net
als bij hun andere theorieën, is er ook hier geen biolo-
gisch of andersoortig bewijs om die te onderbouwen.
Dr. Eliot Valenstein, vertegenwoordiger van een grote
groep medische en biochemische experts, schrijver van
Blaming the Brain, zegt: “Er bestaan geen testen die de
chemische status van de hersenen van een levende per-
soon kunnen vaststellen.”

5. ALLEDAAGSE PROBLEMEN WORDEN NIET
VEROORZAAKT DOOR DE HERSENEN. 
Mensen kunnen problemen en tegenslagen in het
leven, die kunnen leiden tot geestelijke problemen,
soms als heel ernstig ervaren. Maar het pretenderen
dat deze problemen worden veroorzaakt door onge-
neeslijke “hersenziekten” die alleen verlicht kunnen
worden met gevaarlijke pillen, is oneerlijk, schadelijk
en vaak dodelijk. Zulke drugs richten vaak meer scha-
de aan dan een verdovend middel en zijn in staat om
iemand tot geweld of zelfmoord aan te zetten. Ze mas-
keren de werkelijke oorzaak van problemen en ver-
zwakken het individu, waardoor hem of haar de
mogelijkheid en de hoop wordt ontnomen om werke-
lijk te herstellen.
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I
n 1998 stelde Alan I. Leshner, psychiater, voormalig
hoofd van het National Institute of Drug Abuse: “Ik
geloof dat je als arts de gevangenis in zou moeten als
je weigert om bij een depressie SSRI’s (nieuwe
antidepressiva) voor te schrijven. Ik vind ook dat je

over vijf jaar de gevangenis in zou moeten als je
crackverslaafden de medicatie weigert waar we nu 
aan werken.”1

In de 25 jaar die ik heb gewerkt aan hervormingen in de
geestelijke gezondheidszorg, heb ik met honderden artsen 
en duizenden patiënten
gesproken terwijl we bezig
waren met het aan de kaak
stellen van misstanden en
schendingen van mensen-
rechten door de psychiatrie.
Het is echter nog nooit bij
mij opgekomen dat ook de
rechten van artsen bedreigd
werden.

Waarom zou een arts
de gevangenis in moeten als hij weigert een antidepressivum
voor de schrijven bij een depressie? 

VeeI huisartsen hebben bevestigd dat ontelbare licha-
melijke problemen emotionele problemen en gedragsproble-
men kunnen veroorzaken en dat hier altijd eerst naar
gekeken moet worden. Hieruit volgt dat het vertrouwen op
een antidepressivum om emotionele problemen te
onderdrukken, zonder eerst naar de mogelijke
onderliggende lichamelijke ziekten te zoeken en die te
behandelen, simpelweg het geven van een chemische
oplossing is terwijl de patiënt blijft rondlopen met een ziekte
die zou kunnen verergeren.

Wat zou er gebeuren wanneer de huisarts of internist na
een correcte diagnose de ziekte zou genezen en de depressie

zou verdwijnen zonder psychiatrische drugs? Zou deze arts
dan van onethisch gedrag beschuldigd of zelfs vervolgd en
gevangen gezet kunnen worden, wegens “criminele
medische nalatigheid” omdat hij geen antidepressivum
voorgeschreven had?

Waanzin, zeg je? Zover zal het nooit komen? Misschien
niet. Maar het lijkt erop dat de dag aangebroken is waarop
een goede arts aangeklaagd kan worden voor onethisch
gedrag als hij de geneeskunde op ethische wijze beoefent.
Vandaag de dag kan een arts, een specialist of een andere

medicus kritiek krijgen,
getiranniseerd worden en
als een “crimineel” be-
handeld worden als hij de
traditionele, werkbare diag-
nostische geneeskunde
beoefent. 

Deze uitgave is ge-
schreven met artsen in
gedachte, speciaal degenen
die de niet-psychiatrische

geneeskunde willen beoefenen. Die artsen die een
zorgverlenend en hoogstaand doel hebben in de traditie van
de Eed van Hippocrates, en die zich naar hun beste
vermogen willen inzetten voor de gezondheid van hun
patiënten. Deze uitgave is voor artsen die zich zorgen maken
over het feit dat er miljoenen kinderen voorgeschreven, op
speed lijkende, verslavende, psychiatrische drugs slikken
wegens de zogenaamde geestelijke stoornis ADHD.

Deze uitgave is ook geschreven voor elke arts, ouder of
burger, die het merkwaardig vindt dat overheids-
functionarissen ouders bedreigen met aanklachten over
criminele nalatigheid, als ze weigeren om hun kind
stimulerende middelen of antidepressiva te geven, zoals dat
op dit moment gebeurt.

I N L E I D I N G
H e t  m a n i p u l e r e n  v a n  d e  g e n e e s k u n d e

2

“Het diagnostische systeem van de
psychiatrie is niet geïntroduceerd met

professioneel respect voor de kennis en
de traditie van de huisartsgeneeskunde

en andere medische specialismen.” 
— Jan Eastgate 

Het manipuleren van de
geneeskunde

INLEIDING
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Hoe heeft het zover kunnen komen? We vertrouwen
erop dat deze brochure die vraag voor u zal beantwoorden.

De eerstelijns gezondheidszorg is doordrenkt met de
psychiatrische manier van denken. Dit is voornamelijk te
danken aan het “succes” van het diagnostische systeem van
de psychiatrie, de Diagnostic and Statistical Manual for Mental
Disorders (DSM). Dit systeem en de sectie over geestelijke
stoornissen van de International Classification of Diseases (ICD-
10), zijn zwaar gepromoot als hét systeem voor het
diagnostiseren van geestelijke stoornissen voor artsen die
niet psychiatrisch geschoold zijn. 

Er is echter nog meer aan de hand. Artsen staan vanaf
diverse kanten onder druk. Eén daarvan is echter uniek
omdat daar een vorm van subtiele kwaadaardige dwang
vanuit gaat: het diagnostische systeem van de psychiatrie.
Dit systeem is niet geïntroduceerd met professioneel respect
voor de kennis en de traditie van de huisartsgeneeskunde en
andere medische specialismen.

Er was geen begeleidende brief bij de DSM waarin
stondi: “Wij respecteren de onschendbaarheid en prioriteit
van uw relatie met uw patiënten en uw wens om ze de best
mogelijke zorg te geven. Hier is ons nieuwe diagnostische
systeem, kijkt u er eens naar en overtuig uzelf ervan, vanuit
uw eigen ervaring, dat we op het goede spoor zitten. Wij
waarderen uw commentaar en uw opbouwende kritiek. U
kunt altijd om hulp roepen wanneer u ons nodig heeft. Uw
dienaren in de zoektocht naar een betere gezondheid”.

Er wordt echter gesteld: “Hier is een jong kind met
ernstige geestelijke problemen. Onze deskundige diagnose is
al vastgesteld; u hoeft slechts het recept voor psychiatrische
drugs strikt na te leven en onze deskundige begeleiding te
accepteren.” Anders gezegd, er wordt gesteld: “Uw
patiënten lijken meer vertrouwen in u te hebben dan in ons,
dus hier is de manier om de diagnose stellen voor de
geestelijke stoornis waar ze ongetwijfeld aan lijden.”

Het is deze dwingende ondertoon die de psychiatrie
gekarakteriseerd heeft sinds ze 200 jaar geleden voor het
eerst de zorg op zich nam voor de krankzinnigengestichten.
Deze toon is dominant aanwezig in elke actie van de
psychiatrie en is extreem destructief voor zekerheid, eer,
trots, werklust, initiatief, integriteit, geestelijke rust, welzijn
en geestelijke gezondheid. We zullen moeten vechten voor
het behoud van deze waarden voor alle patiënten en voor alle
artsen.

Hoogachtend,

Jan Eastgate,
Woordvoerder
Citizens Commission on Human Rights International

I N L E I D I N G
H e t  m a n i p u l e r e n  v a n  d e  g e n e e s k u n d e
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BELANGRIJKE FEITEN

1
2

4

Matthew Smith werd door zijn school gedwongen om een stimulerend
psychiatrisch middel te slikken om hem te helpen zich beter te

“concentreren”. In 2000 stierf hij op 14-jarige leeftijd aan een hartaanval
die de lijkschouwer toewees aan het voorgeschreven stimulerende middel.

Meer en meer kinderen krijgen de diagnose ADHD, een ziekte waarvan
het bestaan nooit klinisch is bewezen. Grootschalige marketing is grotendeels

verantwoordelijk geweest voor deze toename.

Na 40 jaar heeft de “biologische psychiatrie”
nog steeds van geen enkele psychiatrische
conditie of diagnose vastgesteld dat het een
afwijking of een ziekte is of iets
neurologisch, biologisch, een chemische
onevenwichtigheid of iets genetisch.

De conferentie over ADHD (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder) in 1988 van de
Amerikaanse National Institutes of Health
vond geen “bewijs dat ADHD wordt
veroorzaakt door een chemische
onevenwichtigheid…”2

De Duitse psychiater voor kinderen en
jongeren, Paul Runge, stelt dat als ADHD
een biologische oorzaak had, het “een
werkelijke effectieve behandeling en
geneeswijze vraagt die alleen deze
specifieke biologische stoornis beïnvloedt”.3

Een dergelijke behandeling bestaat niet.

In 2002 verlangde een rapport van het
parlement van de Raad van Europa dat er
een “scherpere controle” moet worden
“uitgeoefend over de diagnose en
behandeling” van ADHD en dat er meer
onderzoek moest worden verricht naar
alternatieve vormen van behandeling zoals
een dieet.”4

In de jaren ‘90 is de wereldwijde productie
van metylfenidaat (Ritalin) gestegen van 2,8
ton in 1990 tot 15,3 ton.5

18905-DUT-17-Doctors.qxd  11/16/04  11:35 PM  Page 4



HOOFDSTUK EEN

H O O F D S T U K  E E N
G o e d e  z a k e n ,  s l e c h t e  g e n e e s k u n d e

5

O
p 7-jarige leeftijd werd bij Matthew
Smith via school de diagnose gesteld
dat hij Attention Deficit Hyperactivity
Disorder (ADHD) had. Men vertelde
zijn ouders dat hij stimulerende

middelen moest slikken voor het verbeteren van zijn
concentratie. Toen zijn ouders twijfelden, werd hen
verteld dat ze vervolgd zouden kunnen worden
wegens het negeren van de emotionele en educatieve
zorg die hun zoon nodig had, indien ze niet
meewerkten. “Mijn vrouw en ik waren bang dat we de
kinderen kwijt zouden raken wanneer we niet mee-
werkten”, vertelt de vader van Matthew, Lawrence
Smith. Nadat hen uitge-
legd was dat er niets mis
was met de “medicijnen”
en dat deze alleen maar
zouden helpen, gaven
Matthew’s ouders uitein-
delijk toe aan de druk.

Matthew overleed
op 21 maart 2000 aan een
hartaanval tijdens het
skateboarden. De lijk-
schouwer stelde vast dat
Matthew’s hart bescha-
digingen vertoonde aan
de kleine bloedvaten
zoals die worden veroorzaakt door stimulerende
middelen, zoals amfetaminen. De lijkschouwer
concludeerde dat de jongen was overleden aan het
langdurig gebruik van voorgeschreven stimulerende
middelen.

Alhoewel de alom aanwezige propaganda het
tegendeel beweert, staat het wereldwijd voorschrijven

van cocaïneachtige drugs aan kinderen ver af van
wetenschappelijke feiten. Er is sprake van een
buitengewone hoeveelheid verwarring in de
beschikbare gegevens. De praktijk wordt beheerst door
een groeiende controverse. Aan het eind van deze
brochure volgen alternatieven voor artsen die bezorgd
zijn over deze situatie.

In 1998 moest een conferentie van ‘s werelds
ADHD voorstanders van de Amerikaanse National
Institutes of Health (NIH) concluderen dat er geen
gegevens zijn die bevestigen dat ADHD een stoornis in
de hersenen is. Men gaf toe: “Onze kennis over 
de oorzaak of oorzaken van ADHD blijft puur spe-

culatief.” Het National
Institute for Clinical Excel-
lence in Engeland conclu-
deerde dat er nog steeds
een controverse is over de
oorzaken en de
diagnostische waarde van
ADHD.”7

Dominick Riccio, alge-
meen directeur van het
Internationale Centrum
voor de Studie van Psy-
chiatrie en Psychologie,
stelt: “Ze moeten me een
direct oorzakelijk verband

laten zien tussen enig chemisch element in de hersenen
en de symptomen van ADHD. Ze hebben hun
dopamine-hypothese gehad. Ze hebben hun
serotonine-hypothese gehad. Geen ervan heeft een
causaal verband.”8

Dr. Louria Shulamit, huisarts in Israël, maakt het
duidelijk: “ADHD is een syndroom en geen ziekte 

“De diagnose van ADD [Attention
Deficit Disorder] is geheel subjectief...

Er is geen test. Het is allemaal
interpretatie... De grens tussen een

ADD patiënt en een gezond,
uitbundig kind kan erg vaag zijn.”6

— Dr. Joe Kosterich, landelijke voorzitter 
Australian Medical Associaion, 1999

Goede zaken, slechte
geneeskunde
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(per definitie). Als zodanig wordt de diagnose via
symptomen gesteld. De symptomen van dit syndroom
zijn zo gewoon dat we kunnen concluderen dat alle
kinderen – in het bijzonder jongens – aan deze
diagnose voldoen.”9

Dr. William Carey, een gerespecteerd kinderarts
van het Kinderziekenhuis in Philadelphia, stelt: “De
huidige formulering van ADHD, die de diagnose stelt
wanneer een aantal probleemgedragingen zich
voordoet en aan andere criteria wordt voldaan, ziet
over het hoofd dat deze gedragingen gewoonlijk
normaal gedrag zijn”10

Thomas Moore, schrijver van Prescriptions for

Disaster waarschuwt dat het huidige gebruik van
middelen zoals Ritalin “walgelijke risico’s” neemt met
een hele generatie kinderen. De drug wordt gegeven,
zegt hij, voor “korte termijn gedragscontrole – niet om
enig identificeerbaar gevaar voor de gezondheid [van
de kinderen] te verminderen. Chemische controle van
menselijk gedrag op een dergelijke grote schaal is nog
niet eerder in onze maatschappij voorgekomen buiten
verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen.“11

Geen chemische onevenwichtigheid
Psychiaters beweren dat de oorzaak van AHDH

een chemische onevenwichtigheid is die “medicatie”
vereist op dezelfde manier als diabetes een insuline-
behandeling vereist.

Dr. Elliot Valenstein stelt echter: “Er zijn geen
testen om de chemische toestand van de hersenen 

van een levende persoon
vast te stellen.”12 Joseph
Glenmullen van de me-
dische faculteit van de
Universiteit van Harvard
stelt: “Elke keer als men
dacht zo’n onevenwichtig-
heid te hebben gevonden,
werd later bewezen dat dit
niet waar was.”13

In 2004 ontluisterde
psychiater M. Douglas
Mar ook de theorie dat
hersenscans kunnen helpen

om geestelijke ziekten te diagnosticeren, toen hij stelde:
“Er is geen wetenschappelijke basis voor deze
beweringen [het gebruiken van hersenscans voor 
psychiatrische diagnoses].”14 Dr. Michael D. Devous
van het Centrum voor Nucleaire Geneeskunde van het
Southwestern Medical Center van de Universiteit van
Texas is het ermee eens: “Een nauwkeurige diagnose
gebaseerd op een scan is eenvoudigweg niet mogelijk.”15

Dokter Mary Ann Block, schrijfster van No More
ADHD, is duidelijk: “ADHD is niet hetzelfde als diabetes en
Ritalin is niet hetzelfde als insuline. Diabetes is een echte
medische conditie die objectief vastgesteld kan worden.
ADHD is een verzonnen etiket, zonder geldige en

“Hoe kunnen miljoenen kinderen drugs
gebruiken die farmacologisch sterk lijken
op een andere drug, cocaïne, een drug

die niet alleen als gevaarlijk en
verslavend bekend staat, maar waarvan

het kopen en verkopen beschouwd
wordt als een strafbaar feit?”

– Richard DeGrandpre, professor in de 
psychologie, schrijver van Ritalin Nation.

H O O F D S T U K  E E N
G o e d e  z a k e n ,  s l e c h t e  g e n e e s k u n d e
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objectieve mogelijkheden tot identificatie. Insuline is een
hormoon dat door het lichaam wordt gemaakt en essentieel
is voor het leven. Ritalin is een chemisch gefabriceerde
amfetamineachtige drug, die niet noodzakelijk is voor het
leven. Diabetes is een tekort aan insuline. Aandacht- en
gedragsstoornissen zijn geen tekort aan stimulerende
middelen.”16

In 2001 stelde ook Dr. Ty C. Colbert: “Zoals bij alle
geestelijke stoornissen is er geen biologische test of
biologische indicatie voor ADHD.”17

Gevaarlijke bijwerkingen van 
psychiatrische drugs

Er zijn talloze gezondheidsrisico’s en tegen-
strijdigheden die in verband staan met het voor-
schrijven van bewustzijnsveranderende drugs voor het
zogenaamde ADHD of andere leerstoornissen.

Volgens de Physician’s Desk Reference Guide kunnen
een verhoogde hartslag en bloeddruk het gevolg zijn
van het gebruik van Ritalin om ADHD te “be-
handelen”.18 In augustus 2001 herhaalde de Journal of
the American Medical Association dat Ritalin veelal
dezelfde uitwerking heeft als cocaïne.19

Langdurige schadelijke bijwerkingen kunnen
optreden bij jarenlang gebruik van of na het stoppen met de
psychiatrische drugs.20 “Het nadelige effect op de
groeihormonen is zo normaal en voorspelbaar dat het
gebruikt kan worden als maatstaf om te zien of het
(stimulerende middel) actief is in het lichaam van het
kind.”21 “Zelfs de seksuele rijping van het kind wordt

aangetast.”22 Zelfmoord is de belangrijkste complicatie bij
het afkicken van deze op amfetaminen lijkende
stimulerende middelen.23

Volgens neuroloog en psychiater Sydney Walker III,
schrijver van The Hyperactivity Hoax: “Hoewel studies erop
wijzen dat de drug waarschijnlijk slechts een lichte
kankerverwekkende werking heeft, is het verhogen van de
kans op kanker bij miljoenen kinderen—zelfs maar een klein
beetje—iets dat niet licht opgevat moet worden. Een ander
recent rapport waarschuwt ervoor dat [Ritalin] ‘een
langdurig cumulatief effect kan hebben op het myocardium 
(de dikke spierlaag die het grootste deel van de hartwand
vormt)’”.24

De Verenigde Staten consumeren 85% van de 
internationale productie van metylfenidaat (Ritalin).25 In
2002 onthulde de Parlementaire Assemblé van de 
Raad van Europa dat de hoogste consumptie van
metylfenidaat voorkwam in België, Duitsland, IJsland,
Luxemburg, Nederland, Zwitserland en Engeland. In
Engeland nam het percentage recepten voor stimulerende
middelen voor kinderen tussen 1992 en 2000 met 9.200% toe,
terwijl in Australië in de afgelopen twintig jaar het
percentage 34 maal zo hoog werd.26 Frankrijk rapporteert een
toename van 600% in het aantal kinderen dat als
“hyperactief” werd bestempeld tussen 1989 en 2002.27 De
verkoop van metylfenidaat nam in Mexico tussen 1993 en
2001 met 800% toe.

“Hoe kunnen miljoenen kinderen drugs gebruiken die
farmacologisch sterk lijken op een andere drug, cocaïne, een
drug die niet alleen als gevaarlijk en verslavend bekend

H O O F D S T U K E E N
G o e d e  z a k e n ,  s l e c h t e  g e n e e s k u n d e
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“Als er geen geldige test is voor ADHD, er geen gegevens 
zijn die bewijzen dat ADHD een hersenenaandoening is, er geen

lange termijn studie is gedaan naar de gevolgen van de psychiatrische
middelen en als de middelen de schoolprestaties of sociale

vaardigheden niet verbeteren en in plaats daarvan tot compulsieve
stoornissen en gedragsstoornissen en clandestien drugsgebruik

leiden, waarom krijgen miljoenen kinderen en volwassenen dan het
etiket ADHD en worden hun deze middelen voorgeschreven?”

— Dr. Mary Ann Block, schrijfster van No More ADHD
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staat, maar waarvan het kopen en verkopen beschouwd
wordt als een strafbaar feit?” vraagt Richard DeGrandpre,
professor in de psychologie en schrijver van Ritalin Nation.28

Naast deze stimulerende middelen slikken nog eens 1,5
miljoen kinderen en jongeren in de Verenigde Staten, Selective
Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRI antidepressiva.29 Tussen
1995 en 1999 is het gebruik van antidepressiva in de Verenigde
Staten met 151% toegenomen bij kinderen van 7 tot 12 jaar
oud en met 580% bij kinderen jonger dan 6 jaar. Zelfs kinderen
niet ouder dan 5 jaar plegen zelfmoord terwijl ze SSRI
antidepressiva slikken. In Engeland is het aantal recepten
voor antidepressiva in de afgelopen 10 jaar ook meer dan
verdubbeld.30

In 2003 waarschuwde de controlerende instantie voor
geneesmiddelen in Engeland doktoren om geen SSRI
antidepressiva meer voor te schrijven aan kinderen onder de
18 jaar vanwege het risico op zelfmoord. Op 22 maart 2004 gaf
de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een
advies af aan doktoren, waarin werd gesteld dat
“Gejaagdheid, paniekaanvallen, slapeloosheid, snel
geïrriteerd zijn, vijandigheid, impulsiviteit, akathisia
(ernstige rusteloosheid), hypomanie en manie zijn
gerapporteerd bij volwassen en jongere patiënten die met
[SSRI] antidepressiva worden behandeld… zowel
psychiatrisch als niet-psychiatrisch.”31

Robert Whitaker, wetenschappelijk schrijver en auteur
van Mad in America, stelt: “Wat we nu hebben, 
na jaren van explosief groeiend gebruik van bewust-
zijnsveranderende middelen, is een crisis in de geestelijke
gezondheidszorg, een epidemie aan geestelijke ziekten bij
kinderen. In plaats van een verbeterde geestelijke
gezondheid door meer medicatie, zien we een verslechtering
van geestelijke gezondheid.”32

“Een van de moeilijkste dingen om te verwerken”, zegt
Lawrence Smith, “is het feit dat Matthew zijn medicatie
nooit wilde slikken. Hoeveel kinderen zoals de 14-jarige
Matthew Smith moeten er nog sterven voordat iemand deze
grootste fraude in de geschiedenis van de gezondheidszorg
stopt?” 

Matthew kreeg de dodelijke pillen voorgeschreven door
een psychiater, niet door “de gezondheidszorg”. Echter, door
het accepteren van het psychiatrische systeem van diagnoses
en behandelingen kan de reguliere geneeskunde
geconfronteerd worden met risico’s en geschillen op het
moment dat de tekortkomingen van dat systeem duidelijker
worden.

Er is echter nog een ander belangrijk professioneel risico.
Door toenadering te zoeken tot of zelfs samen te gaan met de
psychiatrische denkwijze loopt de geneeskunde het risico om
door het publiek geassocieerd te worden met de slechte
reputatie en de onsmakelijke geschiedenis van de psychiatrie.
Het is interessant om deze geschiedenis nader te bekijken.

Austin Harris was
het “schoolvoorbeeld
voor een kind met Atten-
tion Deficit Hyperactivity
Disorder”. Hij was het
kind waar niemand bij in
de buurt wilde komen.
Hij werd binnen drie jaar
van 11 basisscholen
afgestuurd. Hij schreeuw-
de schunnigheden,
sloeg andere kinderen
en stak zelfs een leraar met een potlood in zijn oog. Hij kreeg
stimulerende middelen voorgeschreven.

Er gebeurde echter iets onverwachts toen Austin naar het
ziekenhuis ging om een verstopping in zijn darmen te laten verwijderen.
Plotseling stopte het kind waarbij niemand in de buurt wilde komen met
het terroriseren van zijn klasgenoten en leraren. Austin, die nu 10 jaar is,
kon in plaats daarvan rustig blijven zitten en was een plezier voor zijn
omgeving. Hij stopte met de medicatie.

Vooraanstaande deskundigen op het gebied van darmziekten
zeggen dat er vaker een verband bestaat tussen het gedrag van kinderen
en een chronische verstopping van de darmen. ”Het slechte gedrag
verdwijnt zodra het obstakel is verwijderd,” zegt Dr. Paul Hyman, hoofd
van de afdeling interne kindergeneeskunde van het Medisch Centrum
van de Universiteit van Kansas. Hyman zegt dat negatief gedrag
veroorzaakt kan worden door pijn en angst waar het kind zich niet eens
van bewust is.33

1992 2000 1989 2002

1993 2001 1995 1999

Frankrijk:
Tussen 1998 en
2002 werd een

toename
gerapporteerd
van 600% van

het aantal
kinderen dat als

“hyperactief”
werd bestempeld

Mexico:
De verkoop van

methylfenidaat in
Mexico is tussen

1993 en 2001 met
800% toegenomen.

V.S.:
Tussen 1995 en 1999
nam het gebruik van
antidepressiva door

kinderen van 7 tot 12 jaar
met 151% toe en voor
kinderen van 6 jaar en

jonger met een
duizelingwekkende

580%.

Engeland:
een toename van

9.200% in het
aantal recepten

voor
stimulerende

middelen tussen
1992 en 2000

De Verenigde Staten consumeert 85% van de internationale productie van methylfenidaat
(Ritalin), in 2002 onthulde de Parlementaire Assemblé van de Raad van Europa, dat de
hoogste consumptie van methylfenidaat plaatsvond in België, Duitsland, IJsland,
Luzemburg, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De statistieken laten de
extreme stijging in het gebruik van drugs zien.

DARMPROBLEMEN GEDIAGNOSTISEERD ALS ADHD

7-12
years
old

6 and
under

Sterk stijgend gebruik van 
verkoop en gebruik van drugs
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KWALIJKE PRAKTIJKEN
Schending van het informatierecht 

F. A. Baughman is neuroloog,
kinderneuroloog en lid van de
American Academy of
Neurology. Hij ontdekte en
beschreef ziekten. Hij heeft
echter bij kinderen waarvan
gezegd werd dat ze ADD of
ADHD en “leerstoornissen”
hadden, nooit een afwijking
gevonden.

I n de jaren tachtig en
negentig ben ik getuige
geweest van een explo-

sieve epidemie van ADHD.
Zoals het mijn taak was om
echte ziekten, indien aan-
wezig, te diagnostiseren bij
mijn patiënten, was het ook
mijn verantwoordelijkheid om
mijn patiënten te vertellen dat
ze niet ziek waren, als er geen
afwijkingen werden gevon-
den. Sterker nog, het was mijn
taak om de wetenschappelijke
literatuur bij te houden over
elke werkelijke of elke
mogelijke neurologische
ziekte.
Na 40 jaar heeft de
“biologische psychiatrie”
nog steeds van geen enkele
psychiatrische conditie of
diagnose vastgesteld dat
het een afwijking of een
ziekte is of iets neurolo-
gisch, biologisch, een
chemische onevenwichtigheid of iets genetisch.

Zonder afwijkingen in het “ADHD-kind” is het pseudo-
medische etiket alleen maar stigmatiserend. De behandeling
met psychiatrische drugs die onvermijdelijk volgt, is niet
noodzakelijk. Het is een lichamelijke mishandeling. De
“medicatie” die normaliter wordt voorgeschreven voor
ADHD en “leerstoornissen” is een schadelijke, verslavende
en amfetamine-achtige drug.

De volgende kinderen zijn niet langer hyperac-
tief of onoplettend, ze zijn dood. Tussen 1994 en 2001
werd mij, formeel of informeel, om advies gevraagd 
op medisch en juridisch gebied bij de volgende 
sterfgevallen: 

❚ Stephanie was 11, ze kreeg een stimulerend middel
voorgeschreven en stierf aan hartritmestoornissen; 

❚ Matthew was 13, 
hij kreeg een stimulerend 
middel en stierf aan
cardiomyopathie (een
ziekte van de hartspier); 

❚ Macauley was 7, hij
kreeg een stimulerend
middel voorgeschreven en
drie andere psychiatrische
pillen, hij overleed aan een
hartstilstand; 

❚ Travis was 13, hij
kreeg een stimulerend mid-
del voorgeschreven en kreeg
cardiomyopathie; 

❚ Randy was 9, hij
kreeg een stimulerend
middel en diverse andere
drugs en stierf aan een
hartstilstand; 

❚ Cameron was 12,
kreeg een stimulerend mid-
del voorgeschreven en stierf
aan het hyper-eosinophilisch
syndroom (abnormale
toename van witte
bloedcellen).

Dit is een hoge prijs
voor de “behandeling” van
een “ziekte” die niet bestaat.

Psychiaters weten dat ze liegen als ze ADHD zonder
wetenschappelijke onderbouwing een aandoening of ziekte
noemen. Ze overtreden op deze manier het informatierecht 
van de patiënten en hun ouders. Dit zijn feitelijk
kwalijke praktijken. 

Ik pleit ervoor dat alle artsen vasthouden aan de
volgende regel: “Geen aantoonbare lichamelijke of
chemische afwijkingen: geen ziekte!”

Ik pleit ervoor dat alle artsen vasthouden
aan de volgende regel: “geen

aantoonbare lichamelijke of chemische
afwijkingen: geen ziekte!”

door Fred A. Baughman Jr., arts
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Terwijl de geneeskunde langs een
wetenschappelijke weg via belangrijke
ontdekkingen en geneeswijzen vooruitgang
heeft gemaakt, heeft de psychiatrie zich
nooit wetenschappelijk ontwikkeld en is niet
dichter bij het begrijpen of genezen van
geestelijke problemen gekomen.

In de dertiger en veertiger jaren probeerde
de psychiatrie de geneeskunde te imiteren
met lichamelijke “behandelingen” als
insulineshocks, psychochirurgie en
elektroshocks. Deze brachten beestachtige
resultaten teweeg en genazen niets.

In de jaren ‘50 en ‘60 imiteerde de
psychiatrie de geneeskunde met
psychotrope middelen die slechts
symptomen onderdrukten en met haar
pseudo-wetenschappelijke systeem voor het
stellen van diagnoses, de DSM.

In 1989 adviseerde de American Psychiatric
Association haar leden om “zich meer te
profileren bij niet-psychiatrische artsen” met
gebruik van de DSM om “inkomsten te
genereren door meer verwijzingen”.34 

In 1998 produceerde de World Psychiatric
Association (WPA) een “Eerstelijnszorgpakket
voor geestelijke stoornissen” om artsen in de
eerstelijns zorg ertoe te bewegen om
geestelijke ziekten te diagnosticeren.35

Vanaf 1808, toen Johann Reil (inzet) het woord 'psychiatrie' verzon, tot aan de 20e
eeuw, toen Emil Kraepelin (boven) een psychiater definieerde als “Een absolute

heerser die... in staat zou zijn om meedogenloos in te grijpen in de leefomstandigheden
van mensen” tot op heden, hebben psychiaters tevergeefs geprobeerd om de medische

wetenschap te imiteren. Na het 300 jaar lang met pijn en geweld (zoals de
“kalmerende  stoel” inzet boven) onderdrukken van de symptomen, is de 

psychiatrie er nog steeds niet in geslaagd om het begrip krankzinnigheid 
te definiëren, laat staan dat ze een oorzaak of geneeswijze heeft kunnen vinden.

BELANGRIJKE FEITEN

18905-DUT-17-Doctors.qxd  11/16/04  11:35 PM  Page 10



e beste manier om de hedendaagse
psychiatrie te begrijpen, is het begrijpen
van de psychiatrie van gisteren.

Vergeleken met de geschiedenis van
de geneeskunde, die teruggaat tot op zijn

minst de oude Grieken, staat de psychiatrie nog in de
kinderschoenen. Professor Edward Schorter, schrijver van
A History of Psychiatry, stelt: “Voor het einde van de 18e

eeuw bestond er geen psychiatrie.”36 Dr. Franz G.
Alexander en Sheldon T. Selesnick rapporteren dat in de
18e en 19e eeuw de
geestelijk onvolwaardige
mensen geacht werden het
stadium waarin ze nog
geholpen konden worden
door de geneeskunde voor-
bij te zijn.37

Lodewijk XIII vaardig-
de in 1676 een gerechtelijk
bevel uit waarmee de
hospitaux generaux (algeme-
ne ziekenhuizen) geopend
werden in heel Frankrijk.
Hier moesten “de losbandige, de verkwistende vaders, de
verloren zonen, de godslasterlijken, degenen die ‘zichzelf
willen ontlasten’ en de libertijnen” worden opgenomen.
Dit decreet markeerde het begin van het “opsluiten van
krankzinnigen.”38

Vanuit deze gestichten groeide de kennis over het
opsluiten van mensen in inrichtingen, de directe
voorlopers van de psychiatrische instituten. De
uitdrukking slangenkuil voor “psychiatrische
ziekenhuizen” vindt zijn oorsprong in deze eerste periode.
De krankzinnigen werden in een kuil met slangen gegooid
om ze door de schok hun verstand terug te laten krijgen.

Gedegradeerd tot het werk in inrichtingen maten deze
vroege “psychiaters” zichzelf “de status van een medisch
gilde aan, omdat het op therapeutische wijze leidinggeven
aan een gesticht een kunst en wetenschap zou zijn die net
zo gecompliceerd was als chemie of anatomie.”39 Het is een
claim waar de psychiatrie al 100 jaar aan vasthoudt
ondanks alle bewijzen van het tegenovergestelde.

Hoewel de psychiatrie als “noodzakelijk” getolereerd
werd, werd ze door de geneeskunde met argwaan bekeken
en “in een ondergeschikte positie” gehouden.

Rudolf Virchow gaf in 1858 het boek Cellular Pathology
as Based upon Physiological
and Pathological Histology
uit. Dit was de oorsprong
van de moderne
geneeskunde gebaseerd op
de empirische wetenschap.
De studie van de
pathologie als de fenome-
nenleer van ziekten,
gecombineerd met de
bacteriologische kennis en
de etiologie (oorzaak) van

ziekten door infecties. Dit plaatste de geneeskunde op het
fundament van de moderne wetenschap.40

Terwijl de geneeskunde rustig verder ging op het
zekere pad van wetenschappelijk gestaafde ontdekkingen,
ontwikkelden de psychiaters hun ideeën los van het
wetenschappelijke model.

Johann Reil, de persoon die later het woord
‘psychiatrie’ bedacht (wat genezing van de ziel betekent),
beschreef in 1813 de vroege bewakers als: “degenen die
onmiddellijk naar voren traden om het lot van de krank-
zinnigen te verbeteren”. Hij beschrijft deze bewakers als
een “moedig ras van mannen” die het aandurfden om dit

HOOFDSTUK TWEE

“We zouden er goed aan doen als we ons
de kunst van het genezen blijven herinneren

en als we de aandacht blijven houden op
dat wat de schrijver van de Eed (van

Hippocrates) heeft geschreven…”
— John Dorman, arts, Stanford University, 
Journal of American College Health, 1995

H O O F D S T U K  T W E E
P s y c h i a t r i e  v e r s u s  g e n e e s k u n d e
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“gigantische idee” om “de wereld te ontdoen van een van
de meest verschrikkelijke epidemieën”, uit te voeren.41

De pioniers in de psychiatrie dachten dus dat ze
krankzinnigheid konden uitroeien.42

Reil was de eerste die de “psychische behandel-
methoden”, een plaats gaf tussen de medische en
chirurgische methoden. Echter, zijn “psychische behan-
delingen” betekenden massage, zweepslagen, afranse-
lingen, en opium. In de World History of Psychiatry zegt dr.
John G. Howells, dat Reil’s aanbevelingen voor deze
“behandelingsmethoden voor geestelijk zieken” een
”belangrijke bijdrage waren in het vestigen van 
de psychiatrie als medisch specialisme.”43 Rond 1840
kondigde Thomas S. Kirkbrade, hoofdbewaker bij 
het Pennsylvania Hospital voor Krankzinnigen, aan 
dat ”recente gevallen van krankzinnigheid meestal erg
goed te genezen waren…”44

Deze “behandelingen” omvatten o.a: de “Darwin
chair” waarin “krankzinnigen werden rondgedraaid
totdat hen het bloed uit hun mond, oren en neus kwam.
Andere behandelingen die werden toegepast waren
castratie en uithongering.”45

De psychiatrische pionier Emil Kraepelin
definieerde in 1918 een psychiater op de volgende wijze:
”Een absoluut heerser die door onze huidige kennis in
staat is om meedogenloos in te grijpen in de levens van
andere mensen. Hierdoor kunnen ze binnen enkele
decennia een overeenkomstige daling in de
krankzinnigheid bewerkstelligen.”46 Tijdens de Eerste
Wereldoorlog opende Kraepelin in Duitsland een
psychiatrisch onderzoekscentrum ”om de oorsprong van
geestelijke ziekten vast te stellen, om technieken te
ontwikkelen voor preventie, verlichting en genezing”. Er
was al pionierswerk verricht, zei hij: “Waarmee het
mogelijk werd om de verschrikkelijke kwellingen die de
mens kunnen lastigvallen, te overwinnen”.47

Bijna een eeuw later schreef Shepherd Ivory Franz,
een Amerikaanse wetenschapper: ”We hebben geen
feiten waarmee we de mentale processen nu beter
kunnen lokaliseren dan 50 jaar geleden.”48 Na 100 jaar
was de conclusie dat de psychiatrie, ondanks haar
zelfvertrouwen, niet dichter bij het begrijpen of genezen
van krankzinnigheid of geestelijke problemen was
gekomen. 

EEN TRAGISCHE GESCHIEDENIS
Beestachtige methoden uit het verleden

1) In de geschiedenis hielden psychiatrische behande-
lingen onder meer in: het afranselen van patiënten, 

hen aan de muur ketenen of hen in bedwang houden 
in een muurkamizool of dwangbuis. (rechts)

2) Andere methoden waren onder meer het
verrassen van patiënten door hen plotseling
in koud water te gooien, hen daar enige tijd
vast te houden en regelmatig water over hun
hoofd te gooien om angst en een “verkoelend”
effect te creëren. (links)

3) De eierstok-compressor die werd gebruikt om hysterische
vrouwen in bedwang te houden (rechts) of 4) Het opsluiten 

van mensen in diverse constructies zoals dit kooibed 
(onder) intimideerde en temde de persoon ook.

Sinds haar eerste dagen zijn de methoden van
de psychiatrie beestachtig indringend

geweest, waarbij verschillende instrumenten
werden gebruikt om in dividuen die al van

slag waren geestelijk en lichamelijk te
overweldigen. Al in de 18e eeuw hielden

degenen die de leiding hadden over de
krankzinnigengestichten vol dat hun

methoden de enige “werkbare methoden”
waren. Deze methoden genazen echter nooit,

ze bedwongen en onderwierpen slechts.

1

2

3

4

18905-DUT-17-Doctors.qxd  11/16/04  11:35 PM  Page 12



EEN GESCHIEDENIS VAN GEVAARLIJKE EXPERIMENTEN
Van psychiatrische praktijken die gezond hersenweefsel wegsnijden,

onherstelbare hersenbeschadiging veroorzaken en sociale basisvaardigheden
vernietigen, wordt beweerd dat ze “werkbaar” zijn. Deze omvatten o.a. 
1) psychochirurgie (boven), 2) elektroshock (rechts), insuline-shocktherapie
(onder) en metrazol-shocktherapie (rechtsonder).

Vandaag de dag is er weinig veranderd. De “moderne” behandelingen
van de psychiatrie zijn nog steeds schendingen van mensenrechten en toch
houden psychiaters nog steeds vol dat hun methoden superieur zijn. Terwijl 
ze er niet in slagen om de oorzaak ervan te begrijpen of een geneeswijze voor
een geestelijk trauma te ontwikkelen, beschadigen zij stelselmatig individuen
met problemen.

1
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4
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In de jaren ‘30 en ‘40
was er een hang naar
lichamelijke “behan-
delingen”. De filosoof
Elliot S. Valenstein obser-
veerde: ”Lichamelijke
behandelingen hielpen de
psychiaters om respect te
krijgen binnen de genees-
kunde, ze konden zich op
deze manier beter meten
met de neurologen omdat
dat degenen waren die de
patiënten met ‘nerveuze
stoornissen’ behandel-
den.”49 Tussen 1928 en
1938 introduceerde de
psychiatrie gruwelijk-
heden zoals: Metrozol-
shock, insuline-shock,
elektroshock en hersen-
chirurgie. Ondanks deze
“doorbraken” stonden
psychiaters in laag aan-
zien bij de meeste andere
artsen.50

In de jaren ‘50 en ‘60 werden bewustzijnsveran-
derende middelen ontwikkeld om de symptomen van
“geestelijke stoornissen” te verlichten. De patiënten
werden op deze manier minder lastig voor hun

verzorgers. Tegelijkertijd
introduceerde de psychia-
trie een nieuw systeem
voor het diagnosticeren
van geestelijke stoornissen.
Shorter noemt dit het
tijdperk van de “tweede
biologische psychiatrie”.
Men dacht dat “erfelijk-
heid en de ontwikkeling
van de hersenen” de
oorzaken waren van
geestelijke stoornissen en
dat psychiatrische drugs en
informele psychotherapie
de remedies waren.

In de volgende 30 jaar
werden psychiatrische
drugs het hoofdbestand-
deel van psychiatrische
therapie. De psychiatris-
che industrie, gewapend
met hun pillen en hun
nieuwe systeem voor
diagnoses, was klaar voor

expansie. In 1989 vertelde de American Psychiatric
Association (APA) haar leden via een promotiepakket dat:
”een imago verbetering van de psychiater bij niet-
psychiatrische artsen alleen maar goed kan zijn. Ook voor
degenen die niet georiënteerd zijn op hun imago zullen de

De nieuwste psychiatrische
middelen worden op 

de markt gebracht als
wondermiddelen voor

allerlei soorten geestelijke
stoornissen bij jong en oud,

hoewel ze in verband 
zijn gebracht met de

ontwikkeling van akathisia,
toevallen, seksueel

disfunctioneren, stotteren,
tics, verminderd horen,

manische periodes,
paranoïde reacties en 

sterke ideeën van 
zelfmoord, aldus 

de Annals of 
Pharmacology.

Door zware marketing van haar
diagnosen en psychiatrische drugs knokt
de psychiatrie vandaag de dag niet langer

om te wedijveren met en acceptatie te
krijgen van de geneeskunde; zij is er een

integraal onderdeel van geworden.
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inspanningen om dit imago
op te bouwen leiden tot
meer doorverwijzingen en
een verhoging van het inko-
men.”51

In 1998 spanden
psychiaters zich gezamen-
lijk in, voornamelijk door
het College voor Internatio-
nale Neuro-psychofarma-
cologie (CINP), de National
Institutes of Mental Health
(NIMH), en de World Psy-
chiatric Association (WPA),
om meer steun te krijgen
van artsen. De World
Health Organization (WHO)
produceerde een “Pakket
voor Geestelijke Stoornis-
sen in de Eerstelijnszorg”.
Dit werd internationaal
gedistribueerd om het voor
de eerstelijnszorg gemak-
kelijker te maken om een
geestelijke stoornis te diag-
nostiseren.52

Gebaseerd op de DSM-
IV en de ICD-10 was dit
pakket hoofdzakelijk ont-
wikkeld voor het creëren
van meer werk voor de
geestelijke gezondheids-
zorg. Wat de psychiatrie
aan wetenschap ontbeerde,
werd gecompenseerd door
marketing.

Onderdeel van die
marketing is een duivels
bondgenootschap met de
farmaceutische industrie.
Pat Bracken en Phil Thomas, psychiaters en senior
onderzoekers aan de Universiteit van Bradford in
Engeland, zeggen: “De psychiatrie is een groeiend
afzetgebied voor de farmaceutische industrie. Door het
beïnvloeden van de wijze waarop ziekten door de
psychiatrie worden omschreven, heeft de industrie
nieuwe winstgevende markten ontwikkeld voor de
afzet van haar producten.”53

Carl Elliot, een bio-ethicus aan de Universiteit van
Minnesota, stelt: “Om medicijnen te verkopen moet je
psychiatrische ziekten verkopen.”54

Door het diagnosticeren van psychiatrische ziekten

door huisartsen goed onder controle te brengen, steeg
vanzelf de verkoop van psychiatrische drugs. Joseph
Glenmullen een psychiater van Harvard schrijft: 
”Met het groeien van hun bekendheid worden deze
middelen ook buiten de psychiatrie gebruikt. Ze worden
vervolgens door huisartsen voorgeschreven voor
alledaagse kwaaltjes.”55

Door zware marketing van haar diagnosen en
psychiatrische drugs knokt de psyciatrie vandaag de dag
niet langer om te wedijveren met en acceptatie te krijgen
van de geneeskunde; zij is er een integraal onderdeel van
geworden.

HET OPBOUWEN VAN DE MARKT
In 1998 drong de psychiatrie het domein van de artsen
binnen met de uitgave van het “Pakket voor Geestelijke
Stoornissen in de Eerstelijnszorg” van de World
Health Organization, ontwikkeld om het gebruik van
psychiatrische gedragscontrolelijsten voor het
diagnosticeren van geestelijke stoornissen door artsen te
vergemakkelijken en te bevorderen. Het gebrek aan
wetenschappelijke verdienste van de psychiatrie werd
gecompenseerd door indringende agressieve marketing.
De geprepareerde lijst van symptomen maakt een
diagnose via een controlelijst mogelijk, met een van
tevoren vastgesteld behandelplan en verwijzing van
patiënten naar psychiaters.

De geprepareerde lijst 
van symptomen maakt een

diagnose via een controlelijst
mogelijk, met een van tevoren

vastgesteld behandelplan en
verwijzing van patiënten

naar psychiaters.
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De International Classification of
Diseases (ICD) en de Diagnostic and
Statistical Manual for Mental Disorders
(DSM) hadden als doel om de slechte
reputatie van de psychiatrie onder
medische professionals te verbeteren.

De DSM is gewijd aan het categoriseren
van alleen symptomen, geen ziekten.
Geen van de diagnoses wordt
ondersteund door objectief bewijs van
een lichamelijke of geestelijke ziekte.

Dr. Elliot Valenstein stelt: “Er zijn geen
testen om de chemische conditie van 
de hersenen van een levende persoon
vast te stellen.”56

Na de introductie van
bewustzijnsveranderende en 
verdovende middelen in de jaren 50 
nam het aantal geestelijke stoornissen
explosief toe, van 163 in de DSM-II 1968
tot 374 in de DSM-IV 1994.

In 2000 was de totale omzet van
antipsychotische middelen in de
Verenigde Staten meer dan $2,5 miljard.
In 2003 had deze omzet de $8,1 miljard
bereikt en de internationale omzet was
meer dan $12 miljard.57

3
4
5

1
2

In tegenstelling tot de medische praktijk, zijn er bij
de psychiatrie geen testen om enige geestelijke
stoornis of “ziekte” te kunnen valideren. Velen

worden letterlijk door een stemming in het leven
geroepen zonder wetenschappelijke basis of bewijs.

BELANGRIJKE FEITEN
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D
e publicatie van Virchow’s Cellular Pathology
as Based upon Physiological and Pathological
Histology in 1858 legde een stevige basis
voor de wetenschappelijke onderbouwing
van de geneeskunde. De psychiatrie was

echter tot de jaren 50 nog steeds aan het rommelen met
wrede behandelingen en zonder een systematische aanpak
van de geestelijke gezondheidszorg. De afwezigheid van
een goed diagnostisch systeem droeg in hoge mate bij aan
de slechte reputatie van de psychiatrie. Ze hadden niet alle-
en een slechte reputatie bij
de mensen die zich
beroepsmatig bezig hielden
met de godsdienst, het
recht en de medicijnen,
maar ook bij de gewone
mensen.

De ontwikkeling van
de zesde editie van de ICD
(International Classification
of Diseases) van de WHO in
1948, waarin voor het eerst
psychiatrische stoornissen werden opgenomen, en de
publicatie van de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders) in Amerika in 1952, waren de eerste
stappen op weg naar systematische diagnoses.60

Toen later de kritiek losbrak vanwege de dubbelzin-
nigheid en onnauwkeurigheid in de DSM-II, probeerde de
psychiatrie een nieuw en verbeterd diagnostisch 
systeem te creëren. Een systeem dat een internationale
basis zou leggen voor het hele vakgebied.

Volgens David Healy, psychiater en directeur van het
Departement van Psychologische Geneeskunde in North
Wales, was het uiteindelijke resultaat, de DSM-III, een
“revolutie in de commissies”.59

Er was politieke overeenstemming bereikt over 
een systeem van classificatie, zoiets was in de
geneeskunde nog nooit voorgekomen. De meest
opvallende verandering was dat de nieuwe DSM niet
gewijd was aan ziekten, maar aan diagnoses en aan de
indeling van symptomen. Een ander verschil was dat
geen enkele van de beschreven diagnoses werd
onderbouwd door objectief wetenschappelijk bewijs.

Psychiater David Kaiser zegt hierover: ”Symptomen
zijn per definitie het aan de oppervlakte zichtbare

gedeelte van een dieper
proces. Dit bewijst
zichzelf. De moderne (o.a.
de biologische) psychiatrie
heeft zich een voor het
publiek onzichtbare
inspanning getroost om
symptomen gelijk te
stellen aan het begrip
geestelijke ziekte.” Hij zou
zichzelf een “slechte
psychiater” vinden

wanneer hij alleen medicatie zou voorschrijven om de
symptomen te verminderen zonder “de oorzaak van
geestelijke ziekten te behandelen”. Hij zou nog steeds
tegenover een lijdende patiënt zitten die wil praten over
zijn misère.60

De professoren Herb Kutchins en Stuart A. Kirk
zeggen in hun boek Making Us Crazy uit 1997, dat 
de verandering van het diagnostisch handboek van de
psychiatrie het “verhaal is van de strijd van de American
Psychiatric Association om respect te krijgen van de
geneeskunde en om haar dominante positie te behouden
onder de vele uitvoerenden in de geestelijke
gezondheidszorg.”61

HOOFDSTUK DRIE

“De ‘bittere pil’ is dat de DSM
‘zonder succes’ heeft geprobeerd
om te veel menselijke problemen

als ziekten te behandelen.”58

— professor Herb Kutchins & professor 
Stuart A. Kirk, Making Us Crazy, 1997

H O O F D S T U K  D R I E
E e n  p a r o d i e  o p  g e n e e s k u n d e  e n  w e t e n s c h a p
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Een parodie op 
geneeskunde en wetenschap
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Dr. Thomas Dorman, een internist en lid van 
het Royal College of Physicians in Engeland en in
Canada, schreef: “Samengevat is het creëren van lijsten
van psychiatrische ‘ziekten’, het formaliseren van deze
lijsten door overeenstemming en het toevoegen van
codes die ervoor zorgen dat de verzekeringen uitbetalen,
niets anders dan een winstgevende truc die de
psychiatrie voorziet van een pseudo-wetenschappelijk
aura. De daders voeden zich natuurlijk uit de publieke
trog.”62

Psychiater Matthew Dumont heeft ook geschreven
over de holle pretenties van de DSM om een
wetenschappelijke autoriteit te zijn: “De nederigheid en
de arrogantie in het proza zijn bijna niet te onderscheiden,
ze dartelen rond als jonge honden die aan het spelen zijn.
Ze zeggen: ‘… hoewel dit handboek een classificatie van
geestelijke stoornissen verschaft… specificeert geen
enkele definitie adequaat de exacte grenzen van het
concept… Ze [American Psychiatric Association] gaan
verder met: ‘Er is geen aanname dat elke geestelijke
stoornis een aparte entiteit is met scherpe grenzen tussen
deze en andere stoornissen of tussen deze stoornis en
geen stoornis’ [APA, 1987].”63

Shorter stelt het op deze manier: “Wat is de oorzaak
van zoiets als erotomania, het waanidee dat iemand
anders verliefd op je is? Niemand weet het. Deze
overwegingen suggereren dat het heel makkelijk is voor
de psychiatrie om bij het classificeren de weg kwijt te
raken.”64

De mythen van de biopsychiatrie
In een poging om subsidie te krijgen voor

onderzoek verklaarde Steven Miran, medisch
directeur van de APA, in 2000 voor een commissie
van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden:
“Wetenschappelijk onderzoek heeft de laatste 20 jaar
aangetoond dat ernstige geestelijke ziekten en
verslavingsstoornissen…ziekten van de hersenen
zijn met een sterke genetische en biologische basis.”65

Healy stelt daartegenover: “Onderzoekers
maken zich zorgen omdat neurowetenschappelijk
onderzoek niet alleen geen helderheid verschaft over

Vanaf de eerste Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM), waarin 112 geestelijke
stoornissen worden benoemd, tot aan de
nieuwste editie die nu 374 van zulke
stoornissen bevat, zijn de criteria die
worden gebruikt voor psychiatrische
diagnoses een parodie op wetenschappelijk
vastgestelde ziekten. Gebruikt door
psychiaters om ziekenhuizen, overheden
en verzekeringsmaatschappijen beet te
nemen, geven ze de geneeskunde een
slechte naam. De lijst van te declareren
stoornissen omvat o.a:

Cafeïne-gerelateerde stoornis
DSM bladzijde 212

Gedragsstoornis
DSM bladzijde 85

Taalstoornis
DSM bladzijde 55

Rekenstoornis
DSM bladzijde 50

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheidsstoornis,
DSM bladzijde 51

Het verkopen van 
psychiatrische “ziekten”
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de achtergronden van
psychiatrische stoor-
nissen, maar zich zelfs
afkeert van klinisch
onderzoek… Er is
enorme vooruitgang in
de neurowetenschappen
maar weinig of geen
vooruitgang in het
begrijpen van depres-
sies.”72

Glenmullen van de
Universiteit van Harvard
stelt dat “de psycho-
farmacologie niet geaarzeld heeft om in afwezigheid
van aantoonbare ziekten toch ‘ziektemodellen’ te
ontwikkelen voor psychiatrische diagnoses”. Deze
modellen bevatten suggesties over wat de onder-
liggende fysiologie zou kunnen zijn, bijvoorbeeld een
onevenwichtigheid in serotonine.”73

Het onderste uit de psychiatrische kan
De Canadese Globe and Mail in Toronto had in

juni 2000 de volgende kop: ”De kloof tussen de
psychiatrie en de huisartsen wordt gedicht”. Het
artikel vermeldde dat ”De psychiaters zich zorgen
maakten over de onwetendheid van huisartsen op
het gebied van geestelijke problemen.” Het artikel 

gaf een citaat van 
Glenn Thompson, de
uitvoerend directeur
van de Canadian Mental
Health Association in
Ontario, hij zei dat er
niets mis was met de
huisarts “als logisch
eerste loket”. Die
huisarts moet dan
natuurlijk wel in
contact staan met een
psychiater.

De “geestelijke
problemen” waarover in het artikel wordt gesproken zijn
natuurlijk de stoornissen uit de DSM. Het vertrouwen in
dit verzonnen systeem van diagnoses en het daarbij
behorende voorschrijven van psychiatrische drugs, is de
enige “deskundigheid” die de psychiatrie te bieden heeft. 

Aan de acceptatie van het psychiatrische
gedachtegoed door leken en niet-psychiatrische
artsen, hangt een stevig prijskaartje. De schrijvers van
Out of Its Mind, Psychiatry in Crisis, A Call For Reform,
J. Allan Hobson en Jonathan A. Leonard, stellen het
volgende: “…De autoriteit en gedetailleerdheid van
de DSM-IV promoot het idee dat het mechanisch
stellen van diagnoses en het pushen van pillen
acceptabel zou zijn.”74

EEN SNEL GROEIENDE INDUSTRIE 

112

224

253
72.9%

$80

voorspeld

DSM verkoop voor de 
APA (in miljoenen)

Aantal geestelijke 
stoornissen in de DSM

DSM DSM IV DSM V
1993 1994 2005

1952 1968 1980 1987       1994

374

$22

$40
163

*APA: American Psychiatric Association, de uitgever van de Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM)

De meest lucratieve pestatie van de
psychiatrie is misschien wel hun Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM), gepubliceerd door de American
Psychiatric Association (APA). Door meer
en meer geestelijke ziekten te verzinnen om
opgenomen te worden in de DSM en door
expansiecampagnes te beginnen om zo dieper
in de markt door te dringen, heeft de
psychiatrie miljoenen geoogst door alleen al
het verkopen van boeken, en nog veel meer
door het verkrjgen van overheidssubsidies -
zonder evenredig voordeel voor de
maatschappij.

De technieken van de
psychiater zijn
vandaag de dag niet
wetenschappelijker
dan 200 jaar geleden,
toen ze knobbels op de
schedel gebruikten om
iemands karakter te
bepalen.

H O O F D S T U K  D R I E
E e n  p a r o d i e  o p  g e n e e s k u n d e  e n  w e t e n s c h a p
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Dr. Thomas Szasz, emeritus
professor in de psychiatrie aan het
Health and Science Center van de
State University of New York en
schrijver van meer dan 30 boeken:

H et tijdschrift Para-
de deed een en-
quête naar gezond-

heid in het land (U.S.), en
concludeerde dat “depres-
sie de derde ’ziekte’ op de
ranglijst” is. Toen de men-
sen werd gevraagd “Wat is
uw grootste zorg over uw
persoonlijke gezondheid?”
werd “depressie” echter
niet genoemd, de mensen
bleken wel bezorgd over
hartklachten en kanker.

Hoewel men de
classificatie van depressie als
ziekte heeft geaccepteerd, is
men niet bang dat men
depressie krijgt, omdat ze
intuïtief herkennen dat het
een persoonlijk probleem is
en geen ziekte. Ze zijn wel
bang om kanker en
hartklachten te krijgen
omdat ze weten dat het
ziekten zijn—werkelijke me-
dische problemen—niet
slechts namen.

De belangrijkste functie,
en het doel van de DSM, is
het verlenen van geloof-
waardigheid aan de claim
dat een bepaald gedrag, of
wangedrag, een geestelijke stoornis is en dat zulke
stoornissen dus ziekten zijn. Dwangmatig gokken verheugt
zich dus in dezelfde status als een myocardaal infarct
(bloedprop in de hartslagader). De APA houdt vol dat
gokken iets is dat de patiënt niet kan controleren en dat, in
het algemeen, alle psychiatrische “symptomen” of
“stoornissen” buiten de controle van de patiënt vallen. Ik
verwerp die claim als duidelijk onjuist.

Allen J. Frances, professor in de psychiatrie aan Duke
University Medical Center en voorzitter van de DSM-IV Task
Force, schrijft: “de DSM-IV is een handboek van geestelijke
stoornissen, het is echter geheel niet duidelijk wat een

geestelijke stoornis is.…Er kan goed beschouwd geen
slechtere term dan geestelijke stoornis worden 
gebruikt voor de aandoeningen die beschreven staan 
in de DSM-IV.” Waarom blijft de APA deze term dan
gebruiken?

De ogenschijnlijke
waarde van de DSM
wordt versterkt door 
de psychiatrische claim 
dat geestelijke ziekten
hersenziekten zijn, een claim
die gebaseerd zou zijn op
recente ontdekkingen in de
neurowetenschappen. Deze
claim wordt mogelijk
gemaakt door het gebruik
van beeldtechnieken voor
de diagnoses en door de
vertegenwoordigers van de
farmaceutische industrie.
Het is een onwaarheid. Er
zijn geen testen die de diag-
nose van een depressie
bevestigen of ontkrachten;
de diagnose kan en moet
alleen gesteld worden op
basis van het uiterlijk en het
gedrag, en op de verslagen
van anderen over het
gedrag.

Er bestaat geen blo-
edtest of andere biologische
test die de aan- of
afwezigheid van een gees-
telijke stoornis kan
bevestigen zoals die er wel
zijn voor de meeste lichame-
lijke ziekten. Als zulke testen

ontwikkeld zouden worden (voor wat aangenomen wordt
een psychiatrische ziekte te zijn) dan zou de conditie
ophouden te bestaan als geestelijke ziekte en zou in plaats
daarvan geclassificeerd worden als een symptoom van een
Als schizofrenie een biochemische oorzaak zou hebben en
een geneeswijze, dan zou schizofrenie geen psychiatrische
ziekte meer zijn. De ziekte moet, in dat geval, behandeld
worden door een neuroloog. Psychiaters zouden er niets
mee te maken hebben, zoals ze ook niets te maken hebben
met andere aantoonbare hersenziekten zoals een
Glioblastoma (kwaadaardige tumor) of de ziekte van
Parkinson.

“Er bestaat geen bloedtest of andere
biologische test die de aan- of afwezigheid
van een geestelijke stoornis kan bevestigen,

zoals die er wel zijn voor de meeste
lichamelijke ziekten. Als zo’n test ontwikkeld
zou worden, dan zou de conditie ophouden

te bestaan als geestelijke ziekte en zou in
plaats daarvan geclassificeerd worden als een

symptoom van een lichamelijke ziekte.”
— Dr. Thomas Szasz, arts.

emiritus professor in de psychiatrie, 2002

door professor Thomas Szasz

PSYCHIATRISCHE FRAUDE
Verzonnen diagnoses
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“De komst van de psychiatrische drugs heeft geleid tot een nieuw biologisch
taalgebruik binnen de psychiatrie. De mate waarin dit taalgebruik onderdeel is
gewordn van de moderne samenleving is verbijsterend... Het succes is echter
twijfelachtig. We kunnen redelijkerwijs de vraag stellen of de biologische
taal niet meer zegt over het opnemen van een marketingmodel, dan
dat het een klinische betekenis heeft.”66

D e hoeksteen van het ziektemodel van
de psychiatrie is het concept dat een
chemische onevenwichtigheid in

de hersenen de oorzaak is van geestelijke
ziekten. Hoewel dit door stevige
marketing populair is gemaakt, is hier de
psychiatrische wens de vader van de
gedachte. Zoals alle ziektemodellen van de
psychiatrie, is het door onderzoekers grondig
in diskrediet gebracht.

Dr. Elliot Valenstein is er duidelijk over: ”Er zijn
geen testen beschikbaar om de
chemische status van een levend
persoon vast te stellen.”67 Noch
zijn er ooit “biochemische,
anatomische of functionele
signalen gevonden die de
hersenen van patiënten in de
geestelijke gezondheidszorg
onderscheiden van die van
anderen.”68

Een artikel dat in mei 2004 in de Amerikaanse krant The Mercury
News werd gepubliceerd, stelt: “Veel doktoren waarschuwen voor
het gebruiken van de SPECT (single photon emission computed
tomography, tomografie op basis van berekeningen naar aanleiding
van enkelvoudige foton emissie) [hersen-]beelden als diagnostisch
instrument en zeggen dat het onethisch, en mogelijk gevaarlijk, is
voor doktoren om SPECT te gebruiken om emotionele problemen,
gedragsproblemen en psychiatrische problemen bij een patiënt te
identificeren. De $2.500 kostende evaluatie biedt geen bruikbare of
accurate informatie, zeggen ze”.69

Eveneens citeerde The Mercury News psychiater M. Douglas
Mar die zei: “Er is geen wetenschappelijke grond voor deze claims
[het kunnen gebruiken van hersenscans voor psychiatrische
diagnoses]. Men zou de patiënten op z’n minst moeten vertellen dat
SPECT erg controversieel is.”

Dr. Julian Whitaker, schrijver van de Health and Healing
nieuwsbrief, stelt: “Als een psychiater een kind [of jongere] een
stempel geeft, geven ze een stempel vanwege symptomen. Ze
hebben geen enkele pathologische diagnose; ze hebben geen enkele
laboratoriumdiagnose; ze kunnen geen enkel onderscheid laten zien
dat de diagnose van deze psychiatrische ‘ziekten’ ondersteunt. Als je

een hartaanval hebt, kun je de
laesie vinden; als je diabetes
hebt, is je bloedsuikerspiegel
erg hoog. Als je artritis hebt, is
dat te zien op de röntgenfoto.
De psychiatrie voorspelt de
toekomst met een kristallen bol;
het is totaal onwetenschap-
pelijk”.

Dr. Ty Colbert stelt: “We
weten dat het model van de

chemische onevenwichtigheid voor geestelijke ziekten nooit
wetenschappelijk is bewezen. We weten ook dat al het bewijs wijst
naar de onbruikbaarheid van psychiatrische middelen. Bovendien
weten we ook dat het onderzoek naar de effectiviteit en de
uitwerking van deze middelen onbetrouwbaar is omdat deze tests
alleen uitwerking meten op basis van reductie van symptomen, niet
van genezing.”71

Valenstein zegt: ”Men houdt vast aan deze theorieën, niet
alleen omdat er niets anders is om hun plaats in te nemen, maar ook
omdat ze handig zijn in het promoten van behandelingen met
psychiatrische drugs.”79

H O O F D S T U K  D R I E
E e n  p a r o d i e  o p  g e n e e s k u n d e  e n  w e t e n s c h a p
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”Er zijn geen testen beschikbaar om
de chemische conditie van een

levende persoon vast te stellen.”
— Elliot S. Valenstein, arts.

DE HERSENEN KRIJGEN DE SCHULD
De zwendel rond chemische onevenwichtigheid

Elliot S. Valenstein
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De Duiste psychiater Emil Kraepelin
definieerde “schizofrenie” eerst als
dementia praecox aan het einde van
de 19e eeuw. De term “schizofrenie”
werd in 1908 bedacht door de
Zwitserse psychiater Eugen Bleuler. 

Er werd later ontdekt dat Kraepelin's
schizofrene patiënten leden aan een
wereldwijd verspreide medische ziekte,
genaamd encephalitis lethargica
[hersenontsteking die tot lethargie
leidt] die geestelijke onrust
veroorzaakt.

De DSM-II geeft toe: “Zelfs als ze het
geprobeerd hadden, had de
Commissie geen overeenstemming
kunnen bereiken over wat deze
stoornis is; zij kon alleen overeen-
stemming bereiken over de naam.”75

De psychiatrische middelen die voor
“schizofrenie” worden voorgeschreven
veroorzaken gewelddadig, manisch
gedrag gedurende zowel de
behandeling als de afkick.81

Succesvolle programma’s in de
Verenigde Staten en Italië bewijzen dat
schizofrenie kan worden opgelost
zonder psychiatrische middelen.
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T
erwijl de meeste mensen denken dat 
de psychiatrie zich voornamelijk bezig-
houdt met het behandelen van mensen
met levensbedreigende stoornissen,
dringt de psychiatrie in werkelijkheid,

dankzij de psychiatrische drugs en het succes van de
DSM, steeds verder door in onze samenleving. 

Hier werkt de psychiater met de “ziekte” die eerst
als dementia praecox werd
bestempeld door Krae-
pelin aan het einde van de
19e eeuw. De ziekte werd
in 1908 door de Zwitserse
psychiater Eugen Beuler
omgedoopt in "schizo-
phrenia".

Psychiater E. Fuller
Torrey stelt dat Kraepelin
“het laatste medische
zegel op irrationeel ged-
rag plakte, door het te
benoemen en te categori-
seren. Irrationeel gedrag
werd nu geaccepteerd in
medische kringen, omdat
het een naam had. Zijn
classificatie systeem domi-
neert nog steeds de
psychiatrie, niet omdat het waardevol is gebleken
maar omdat het de vrijbrief was om irrationeel gedrag
opgenomen te krijgen in de geneeskunde.”77

Echter, wetenschappelijk schrijver Robert
Whitaker, schrijver van Mad in America, rapporteert
dat de patiënten die Kraepelin diagnosticeerde met
dementia praecox in werkelijkheid leden aan een 

virus, encefalitis lethargica [hersenontsteking die
lethargie veroorzaakt]: “Deze patiënten liepen raar en
hadden last van zenuwtrekken in hun gezicht,
spierspasmes en plotselinge slaapaanvallen. Hun
pupillen reageerden traag op licht. Ze kwijlden ook,
hadden problemen met slikken en voortdurend last
van constipatie en waren niet in staat gewenste
lichamelijke acties te voltooien.”78

Psychiaters keken
nooit opnieuw naar het
materiaal van Kraepelin
om te kunnen zien dat
schizofrenie simpelweg
een niet ontdekt en niet
behandeld lichamelijk
probleem was. “Schizo-
frenie was als concept te
vitaal voor de claim van
de beroepsgroep op gene-
eskundig bestaansrecht.
De lichamelijke symp-
tomen van de ziekte 
werden stilletjes wegge-
laten. Wat overbleef als
belangrijkste onderschei-
dende verschijnselen waren
de mentale symptomen:
hallucinaties, waanbeel-

den en bizarre gedachten,” aldus Whitaker.
Psychiaters blijven schizofrenie een geestelijke

ziekte noemen ondanks, na meer dan een eeuw
onderzoek, het volledig gebrek aan objectief bewijs dat
het bestaat als een lichamelijke afwijking.

De neuroleptica of anti-psychotica die worden
voorgeschreven voor de conditie werden ontwikkeld

“Het stellen van de diagnose schizofrenie
bij iemand mag aan de oppervlakte
wetenschappelijk lijken, zeker als de
biopsychiatrie volhoudt dat het een

genetische afwijking van de hersenen is.
Wanneer je afstand neemt en bekijkt wat
deze onderzoekers werkelijk doen, dan
ben je verbaasd dat ze hun werk nog
kunnen rechtvaardigen. Dit is geen

wetenschap.”76

— Dr. Ty C. Colbert, 
Blaming Our Genes, 2001

HOOFDSTUK VIER
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door de Fransen om het “zenuwstelsel te verdoven
tijdens operaties”. De psychiaters kwamen er al snel
achter dat de neuroleptica bij sommige patiënten
symptomen veroorzaakten van de ziekte van
Parkinson en encephalitis lethargica.79

Tardieve dyskinesia (tardieve betekent “laat
zichtbare” en dyskinesia, een permanente beschadiging 
van de controle over de bewegingen van de lippen,
tong, kaak, vingers, tenen, en andere lichaamsdelen)
werd binnen een jaar vastgesteld bij 5% van de
patiënten die met neuroleptica werden behandeld.80

Het neuroleptisch kwaadaardig syndroom is een
mogelijk fatale vergiftigingsreactie waarbij patiënten
koortsaanvallen krijgen en verward, onrustig en heel
erg stijf worden. Naar schatting zijn 100.000
Amerikanen eraan gestorven.81

Om de negatieve publiciteit te weerleggen
overdrijven artikelen die in medische tijdschriften
verschijnen regelmatig de voordelen van de nieuwe
middelen en verbloemen ze de risico’s. Withaker stelt
dat hetgeen de doktoren aan het publiek leerden in de
jaren ‘50 over de nieuwe middelen een op maat
gemaakt verhaal was: “Dit kneden van opinie speelde
natuurlijk een serieuze rol in het herpositioneren van
neuroleptica als zijnde veilige antipsychotica voor de
geestelijk zieken.”

De resultaten van onafhankelijk onderzoek waren
echter zorgwekkend. In een studie die acht jaar duurde
ontdekte de World Health Organization dat patiënten
in drie economisch achtergestelde landen—“India,
Nigeria en Colombia—er beduidend beter aan toe
waren dan patiënten in de Verenigde Staten en vier
andere geïndustrialiseerde landen.” Inderdaad, na vijf
jaar “had 64% van de patiënten in de arme landen geen
symptomen meer en functioneerde goed.” Daarentegen
ging het slechts met 18% van de patiënten in de
welvarende landen goed.82 Een tweede vervolgstudie
die dezelfde diagnostische criteria hanteerde, kwam tot
dezelfde conclusie.83 Neuroleptica werden duidelijk
aangewezen als schuldigen voor de significant slechtere
westerse resultaten.

Pas in 1985 stuurde de American Psychiatric
Association haar leden een waarschuwingsbrief over
de mogelijke dodelijke gevolgen van de middelen. Dit

Terwijl de Nobelprijswinnaar Dr. John Nash in de Hollywood 
film A beautiful mind wordt afgeschilderd als iemand 

die van schizofrenie is genezen door het nemen van de laatste 
psychiatrische middelen, spreekt Nash deze fictie tegen. 

Hij had al 24 jaar geen psychiatrische middelen genomen 
en genas op natuurlijke wijze van zijn verwarde toestand.
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“Het idee was dat schizofrenie dikwijls kan worden
verholpen met behulp van zinvolle relaties in plaats van

psychiatrische middelen en dat zo’n behandeling
ongetwijfeld zou leiden tot een betere gezondheid.”

— Dr. Loren Mosher, voormalig hoof van het National Institute 
of Mental Health’s centrum voor studies van schizofrenie

gebeurde pas na diverse rechtszaken die veel publiciteit
kregen waarin “psychiaters en hun instituten schuldig
werden bevonden aan nalatigheid omdat ze patiënten
niet gewaarschuwd hadden voor de risico’s die ver-
bonden waren aan de middelen. In één zaak bedroeg de
schadevergoeding meer dan 3 miljoen dollar.”

In de jaren ‘90 werden nieuwe “atypische”
[ongebruikelijke] middelen voor schizofrenie op de
markt gebracht, die minder bijwerkingen beloofden.84

Een van de atypische middelen was echter al in de jaren
60 getest en er werd ontdekt dat het toevallen, diepe
slaap, merkbaar kwijlen, constipatie, incontinentie,
gewichtstoename, ademhalingsstilstand, hartaanval-
len en een enkele keer een plotselinge dood veroor-
zaakte. Toen het in de jaren ‘70 in Europa op de markt
gebracht werd, werd het atypische middel weer van de
markt gehaald omdat het agranulocytose, een mogelijk
fatale daling van het aantal witte bloedlichaampjes
veroorzaakte bij maximaal 2% van de patiënten.85

In de met een Oscar bekroonde film A Beautiful
Mind, wordt Nobelprijswinnaar John Nash afge-
schilderd als afhankelijk van de nieuwste ontdekkingen
op het gebied van psychiatrische middelen om het
terugvallen tot zijn “schizofrenie” te voorkomen. Dit is
echter een Hollywood fictie, aangezien Nash zelf het
beeld van de film bestrijdt dat hij “nieuwere middelen”
nam ten tijde van zijn Nobelprijs. Nash had al 24 jaar
geen psychiatrische middelen genomen en was op
natuurlijke wijze genezen van zijn verwarde toestand.

Hoewel het wordt weggelaten uit de door de
psychiatrie gesponsorde geschiedenisboeken, is het van
vitaal belang om te weten dat er talloze menslievende,
werkbare medische programma’s zijn voor ernstig

gestoorde individuen die niet gebaseerd zijn op het
volstoppen van de patiënt met psychiatrische middelen.

Werkbare behandelmethoden
De inmiddels overleden Dr. Loren Mosher was hoofd

van het Centrum voor schizofrenie studies van het
National Institute of Mental Health in de V.S. en later
professor in de klinische psychiatrie aan de faculteit voor
geneeskunde van de Universiteit van Californië in San
Diego en directeur van Soteria Associates in San Diego. Hij
opende Soteria House in 1971 als een plek waar jonge
mensen die de diagnose schizofreen hadden gekregen,
leefden zonder psychiatrische middelen met niet-
professionele personeelsleden die waren getraind om te
luisteren om hun te begrijpen en hen steun, veiligheid en
bevestiging van hun ervaring te geven. “Het idee was dat
schizofrenie dikwijls kan worden verholpen met hulp van
zinvolle relaties in plaats van psychiatrische middelen en
dat zo’n behandeling zou leiden tot een betere
gezondheid”, zei hij.

Dr. Mosher stelde verder: “Het experiment werkte
beter dan verwacht. Zes weken na de opname hadden
beide groepen zich duidelijk en vergelijkbaar verbeterd
ondanks dat de cliënten in Soteria geen antipsychotica
hadden ontvangen! Twee jaar na de opname werkten
patiënten die in Soteria waren behandeld op significant
hogere maatschappelijke posities, leefden vaker
zelfstandig of met groepsgenoten en hadden minder
last van terugval. Het is interessant om te zien dat
cliënten die werden behandeld in Soteria, die geen
neuroleptische middelen kregen of van wie werd
gedacht dat zij bestemd waren om de slechtste
resultaten te krijgen, het in werkelijkheid het beste
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deden vergeleken met
individuen uit de contro-
legroep die werden opge-
nomen en met psychia-
trische middelen werden
behandeld.”

In het Instituut van
Osservanza (Observatie)
behandelde dr. Giorgio
Antonucci tientallen schizo-
frene vrouwen, waarvan de
meeste continu aan hun
bed waren vastgebonden of
in dwangbuizen waren
gestopt (sommigen al twin-
tig jaar). Alle “standaard”
psychiatrische behandelin-
gen werden afgeschaft. Dr.
Antonucci bevrijdde de
vrouwen uit hun boeien en
bracht vele, vele uren per
dag pratend met hen door
om binnen te dringen in
“hun waanzin en ziels-
angst.” Bij elk van hen
luisterde hij naar verhalen
over jaren van wanhoop en
lijden in de instelling. Onder
leiding van dr. Antonucci
werden alle psychiatrische
“behandelingen” afge-
schaft en enkele van de meest onderdrukkende
psychiatrische afdelingen werden ontmanteld. Hij
verzekerde zich ervan dat de patiënten met medeleven en
respect en zonder psychiatrische drugs werden
behandeld. Onder zijn leiding veranderde de afdeling van
de meest gewelddadige in de instelling tot de rustigste. Na
een paar maanden waren zijn “gevaarlijke” patiënten vrij
en liepen rustig rond in de tuin van de instelling.

Uiteindelijk waren ze stabiel en werden ze ontslagen uit het
ziekenhuis, nadat velen hadden leren lezen en schrijven en
werken. Ze waren voor de eerste keer in hun leven in staat
om voor zichzelf te zorgen. 

De superieure resultaten van Dr. Antonucci kostten
veel minder. Dergelijke programma’s bewijzen het
bestaan van zowel eerlijke antwoorden als hoop voor
hen die ernstig gestoord zijn.

Dr. Giorgio
Antonucci, tweede

van rechts, en de
patiënten die 

hij gered heeft met
communicatie 
en medeleven.

Tussen 1973 en 1996 heeft dokter
Giogio Antonucci (links en boven)
herhaaldlijk enkele van de meest

hardvochtige, op een concentratiekamp
lijkende psychiatrische afdelingen

ontmanteld door ervoor te zorgen dat
patiënten met respect en zonder 

drugs werden behandeld 
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O p 20 juni 2001 vulde Andrea Yates, moeder en
huisvrouw uit Texas, de badkuip en verdronk haar
vijf kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 7 jaar.

Jarenlang had mevrouw Yates, 37 jaar, geworsteld met
ziekenhuisopnamen, psychiatrische drugs en zelfmoord-
pogingen. Op 12 maart 2002 verwierp de jury echter haar
verdediging van verminderde toerekeningsvatbaarheid en
bevond haar schuldig aan moord.

Voor de rechtsdienaren en de media was hiermee het
verhaal verteld en was de zaak gesloten. Wat betreft de
psychiatrie: hun verhaal is voorspelbaar. Mevrouw Yates leed
aan een ernstige geestelijke ziekte, die “resistent tegen
behandeling” was of er was haar “gepaste en kwalitatief
goede geestelijke gezondheidszorg ontzegd.”

Omdat ze hiermee niet tevreden waren, liet CCHR Texas
een onafhankelijke medische beoordeling uitvoeren op de
medische dossiers van mevrouw Yates. Wetenschappelijk
adviseur, Dr. Edward G. Ezrailson, rapporteerde dat de
cocktail van middelen die mevrouw Yates voorgeschreven
had gekregen een onvrijwillige vergiftiging had
veroorzaakt. De “overdosis” van een antidepressivum en de
“plotseling hoge doseringen” van een ander “verslechterden
haar gedrag,” zei hij. Dit “leidde tot moord.”86

Het onderzoek van schrijver Robert Whitaker ontdekte
dat antipsychotica de psychoses tijdelijk kunnen
onderdrukken maar dat de patiënten er op de langere
termijn gevoeliger voor worden. Een ander paradoxaal effect
bij de sterkere neuroleptica is een bijwerking die akathisia
heet (a, zonder; kathisia, zitten: niet stil kunnen zitten). Er is
een verband tussen deze bijwerking en aanvallend, agressief
gedrag.87 Een onderzoek uit 1990 stelde vast dat 50% van
alle vechtpartijen op een psychiatrische afdeling in verband
gebracht konden worden met akathisia. Patiënten
beschreven “de sterke behoefte om iedereen in hun
omgeving aan te vallen”.88

Een Engels rapport uit 1998 onthulde dat tenminste
5% van de SSRI patiënten leed aan de “algemeen erkende”
bijwerkingen, waaronder onrust, gejaagdheid en
nervositeit. Ongeveer 5% van de gerapporteerde
bijwerkingen omvatten ondermeer agressie, hallucinaties,
onbehaaglijkheid en depersonalisatie.89

In 1995 berichtten negen Australische psychiaters dat
patiënten zichzelf gesneden hadden of geheel in beslag
genomen waren door gedachten aan geweld, terwijl ze SSRI
antidepressiva namen. “Ik wilde niet doodgaan, ik wilde
simpelweg mijn vlees aan stukken scheuren,” vertelde een
patiënt de psychiaters.90

Afkickverschijnselen
❚ In 1996 gaf het Nationale Centrum voor

Voorkeursmedicijnen in Nieuw-Zeeland een rapport uit over
de “Acute afkick van middelen,” waarin gesteld werd dat

afkick van psychotrope middelen het volgende kan
veroorzaken: 1) terugvaleffecten die voorgaande
symptomen van een “ziekte” verergeren en 2) nieuwe
symptomen die geen verband houden met de toestand en
die niet eerder door de patiënt waren ervaren.91

❚ In het Journal of Clinical  Psychiatry rapporteert Dr.
John Zajecka dat de gejaagdheid en het snel geïrriteerd
raken dat ervaren werd door
patiënten die stopten met een
bepaalde SSRI, “agressiviteit en
suïcidale neigingen” kunnen
veroorzaken.92 In Lancet , het
Engelse medisch journaal, schrijft
Dr. Miki Bloch over patiënten die
suïcidaal en moorddadig werden
na gestopt te zijn met een
antidepressivum, dat er een man
was die met gedachten rondliep
om “zijn eigen kinderen” iets aan
te doen.93

❚ Terwijl psychiaters het
verband tussen de psychiatrische
drugs en zelfmoord en geweld
nog steeds als anekdotisch
afdoen, beginnen rechtbanken
echter op te treden waar de
psychiatrische organisaties dat
niet doen. Op 25 mei 2001 gaf
een Australische jury een
antidepressivum de schuld voor
het veranderen van een
vredelievende, de wet gehoor-
zamende man, David Hawkins in
een gewelddadige moordenaar.
Rechter Barry O’Keefe van het
Hooggerechtshof van New
South Wales stelde, dat als
meneer Hawkins het anti-
depressivum niet had genomen,
aldus de rechter, “het zeer waar-
schijnlijk was dat mevrouw
Hawkins niet zou zijn
vermoord…”

In juni 2001 kende een jury
in Wyoming $8 miljoen toe aan
de familieleden van Donald
Schell, die als een dolle was gaan
schieten na het nemen van een
antidepressivum. De jury bepa-
alde dat het middel voor 80%
verantwoordelijk was voor het
veroorzaken van de schietpartij.94

PUBLIEKE WAARSCHUWING
Geweld veroorzaakt door psychiatrische drugs Veel medische studies leveren

bewijs dat psychiatrische
drugs gewelddadig of
suïcidaal gedrag teweeg
brengen. Moordenaars, uit
de V.S., Australië en Japan,
vermoordden op beestachtige
wijze 39 mensen, terwijl ze
onder psychiatrische
behandeling waren.

Kip Kinkel

Mamoru TakumaDavid Hawkins

Jeremy Strohmeyer

Andrea Yates
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Psychiatrie heeft de slechtste 
staat van dienst van alle 
medische disciplines wat 
betreft verzekeringsfraude.95

Tien procent van de praktiserend
geneesheren in de geestelijke
gezondheidszorg geeft 
toe dat ze hun patiënten 
seksueel misbruiken.

Een studie ontdekte dat één op
de 20 patiënten die seksueel
waren misbruikt door hun 
therapeut minderjarig was, 
waarbij de gemiddelde leeftijd 
bij meisjes op 7 jaar lag en 
bij jongens op 12 jaar.96

Een enquête onder meer dan 
530 psychiaters liet zien dat 
25% had gekozen voor de 
psychiatrie vanwege hun eigen
psychiatrische problemen.97

Psychiaters hebben het hoogste
percentage zelfmoorden en
drugsverslaving van alle artsen.985

3

BELANGRIJKE FEITEN
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De Amerikaanse psychiater Michael DeLain werd
in 2002 tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld voor
het seksueel uitbuiten van een 16-jarige patiënt. Sinds

hun ontstaan hebben psychiaters systematisch en
onophoudelijk de Eed van Hippocrates geschonden.
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aast de vele geldige medische redenen die
niet-psychiatrische artsen hebben om tegen
de visie van de psychiatrie te zijn, is het ook
een kwestie van bescherming van hun
professionele integriteit en hun reputatie.

Terwijl de geneeskunde een benijdenswaardige 
staat van dienst heeft en algemene acceptatie geniet van het 
publiek, denkt het publiek bij het woord “psychiatrie” nog
steeds aan slangenkuilen, dwangbuizen en “One Flew Over
The Cuckoo’s Nest.” De psychiatrie heeft niet 
veel gedaan om dat beeld 
te veranderen door de ont-
wikkeling van wrede behan-
delingen zoals elektroshocks,
psychochirurgie en chemische
dwangbuizen van anti-
psychotica en door hun
lange geschiedenis van
falende behandelingen. 

Op het gebied van frau-
de is de psychiatrie beduidend
oververtegenwoordigd. De
grootste rechtszaak met betrek-
king tot fraude in de medische zorg in de Amerikaanse
geschiedenis had betrekking op de geestelijke
gezondheidszorg, terwijl deze de kleinste sector is binnen
de gezondheidszorg.99 Volgens een ervaren onderzoeker
van fraude in de gezondheidszorg uit Californië is de
makkelijkste manier om fraude op het spoor te komen het
bekijken van de lijsten met voorgeschreven medicatie door
de psychiaters.

Seksuele misdrijven
In 1998 evalueerde het Medisch Tuchtcollege in

Amerika 761 seksuele overtredingen, begaan tussen 1981 en

1996. Ze ontdekten dat psychiaters en kinderpsychiaters
oververtegenwoordigd waren in deze groep. Terwijl
psychiaters maar 6% uitmaakten van het totale aantal artsen
in Amerika, maakten ze 28% uit van de artsen waartegen
disciplinaire maatregelen werden genomen wegens
seksueel misbruik.100

Een rapport over klachten van patiënten van het
Zweedse Medisch Tuchtcollege uit 1998 toonde aan dat
psychiaters verantwoordelijk waren voor bijna de helft van
de klachten bij het Tuchtcollege. Sommige incidenten van

geweld en seksueel misbruik
waren zo afschuwelijk dat ze
doorverwezen werden naar
het openbaar ministerie voor
verdere vervolging.101

Tussen 10% en 25% van
de zorgverleners in de gees-
telijke gezondheidszorg ge-
ven toe dat ze hun patiënten
seksueel misbruiken. Een
Amerikaans landelijk onder-
zoek naar seks tussen thera-
peut en cliënt onthulde dat

therapeuten vaker meisjes misbruiken dan jongens. De
leeftijd van de vrouwelijke slachtoffers varieerde van 3 
tot 17 jaar. Bij seksueel misbruikte jongens varieerde de
leeftijd van 7 tot 16 jaar.102

Ondertussen werken psychiaters hard aan het ver-
groten van hun markt door het bewerken van de eerstelijns
gezondheidszorg om diagnostische lijsten te gebruiken die
gebaseerd zijn op de DSM. Aangezien ethische beoefenaars
een wezenlijk onderdeel zijn van de reputatie van een
beroepsgroep, past het niet-psychiatrische artsen na te
denken over de mogelijke gevolgen hiervan voor de
reputatie voor de geneeskunde.

HOOFDSTUK VIJF
Een smet op de medische ethiek

“Zelfmoord, stress,
echtscheidingen - psychologen
en andere medewerkers in de
geestelijke gezondheidszorg

zouden wel eens meer verknipt
kunnen zijn dan de rest”

— Psychology Today, 1997

H O O F D S T U K  V I J F
E e n  s m e t  o p  d e  m e d i s c h e  e t h i e k
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Volgens een onderzoek had 83%
van de mensen die doorverwe-
zen was voor psychiatrische
behandeling door klinieken en
maatschappelijk werkers een niet
vastgestelde lichamelijke ziekte.
Volgens een andere studie bleek
bij 42% van degenen die de
diagnose “psychotisch” hadden
gekregen, dat ze aan een
lichamelijke ziekte leden.103

Volgens medische deskundigen
heeft ongewenst, overactief of
“hyperactief” gedrag vele
oorzaken die variëren van, maar
niet beperkt zijn tot, allergieën,
conserveringsmiddelen in het
eten, gifstoffen in de omgeving,
verstoorde slaappatronen en
bepaalde medicatie.

Een studie in de Journal of Pedi-
atrics toonde aan dat sucrose
een 10-voudige toename van
adrenaline in kinderen kan
veroorzaken waardoor
“problemen met concentratie,
geïrriteerdheid en angst”
ontstaan.
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I n een enquête die in 2002 werd gehouden in
drie Europese landen en in Amerika zei 72% van
de ondervraagde artsen, dat een goede arts moet
beschikken over: invoelingsvermogen, zorg,
voorkomendheid en het vermogen om goed te

kunnen luisteren en communiceren. Op deze manier
kunnen ze hun patiënten helpen om een beter en
gezonder leven te leiden.

Op de vraag hoe je het verschil bepaalt tussen een
lichamelijke ziekte en een
“geestelijke stoornis”, zei
65% van de artsen, dat
lichamelijk onderzoek en
klinische testen eerst licha-
melijke klachten moeten
uitsluiten.

Psychiaters doen zel-
den lichamelijke testen of
onderzoeken. Men raad-
pleegt een kant en klare
checklist voor gedrag en
de “diagnose” wordt ges-
teld. Nu hoeft alleen het
psychiatrische middel nog
maar voorgeschreven te
worden. 

Ondertussen heeft de World Psychiatric Associ-
ation in een poging om het gebrek aan interesse in de
psychiatrie te bestrijden een “Lespakket over de
psychiatrie samengesteld voor medische studenten.”104

Het doel hiervan is om alle toekomstige artsen te leren
hoe ze een geestelijke stoornis moeten identificeren. De
schrijvers stellen openhartig: “Omdat de meeste
studenten niet zullen kiezen voor de psychiatrie, is het
verkrijgen van de juiste beroepshouding van primair

belang” en deze zal niet alleen in de psychiatrie
aangeleerd moeten worden maar ook in alle andere
vakken.105

Op zijn verlanglijst voor hervormingen in de
geestelijke gezondheidszorg stelt Robert Whitaker,
schrijver van Mad in America, dat: “Aan de top van 
deze lijst een simpel verzoek om eerlijkheid zou staan.
Vertel mensen met de diagnose schizofrenie niet langer
dat ze lijden aan een teveel aan dopamine of serotonine

en dat de psychiatrische
drugs deze chemische
onevenwichtigheid weer
in balans brengen. Dit
hele spel is een vorm van
medische fraude en ik
ken geen andere groep
patiënten, laten we zeg-
gen met kanker of hart-
en vaatziekten, die zo
bedrogen wordt.” 

David B. Stein,
klinisch psycholoog en
assistent-professor in de
psychologie zegt: “Artsen
zijn opgeleid om te

genezen. Ze willen echt helpen. Ze zeggen vaak dat ze
geen alternatief hebben, dat ze deze kinderen (met
ADHD en leerstoornissen) alleen kunnen helpen met
psychiatrische drugs. Ouders en leraren eisen constant
dat ze pillen voorschrijven. Zij willen hun lastige
kinderen ogenblikkelijk onder controle hebben.
Sommige artsen vinden dit niet prettig om te doen,
velen hopen op een alternatief.”106

Omdat steeds meer mensen bij de huisarts te maken
krijgen met psychiatrische diagnoses en behandelingen,

HOOFDSTUK ZES
Welke kant moet het op?

“Ja, ik geloof dat ‘een’ Eed van Hippocrates
relevant is. Dat was hij voor mij in juni 1990

toen ik de eed aflegde, en ook in maart 2001,
en verder elke dag van mijn leven waarin ik

trots ben dat ik deel uitmaak van deze professie.
Wat is de essentie van de Eed van Hippocrates?

Een krachtige boodschap, op vele manieren
verwoord door de eeuwen heen: ‘Laat mij voor
anderen zorgen zoals ik zou willen dat anderen

voor mij zouden zorgen’.”
— arts, 2001

H O O F D S T U K  Z E S
W e l k e  k a n t  m o e t  h e t  o p ?
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moeten de alternatieven benadrukt worden. De
volgende alternatieven komen voort uit het jarenlang
samenwerken met professionals uit de gezond-
heidszorg die bevoegd zijn om dergelijke medische
zaken aan te pakken.

1) Zoek het onderliggende lichamelijke
probleem

Het Handboek voor Medische Evaluatie van het
Ministerie voor geestelijke gezondheidszorg van de
staat Californië stelt: “Professionals in de geestelijke
gezondheidszorg hebben een professionele en
wettelijke verplichting om de aanwezigheid van een
lichamelijke ziekte bij hun patiënten te herken-
nen…lichamelijke ziekten kunnen de geestelijke
stoornis van de patiënt veroorzaken of verergeren.…”107 

Het Medisch Tuchtcollege in Zweden ondernam in

1998 diverse malen disciplinaire acties tegen
psychiaters, inclusief één zaak waarin de patiënt
klaagde over hoofdpijn, duizeligheid en wankelend
lopen. De patiënt had al vijf jaar over deze symptomen
geklaagd bij de psychiatrische staf voordat een medisch
onderzoek onthulde dat hij een hersentumor had.108

Thomas Dorman, een internist zegt: “…onthoud
alstublieft dat de meerderheid van de mensen lijden aan
een organische ziekte. Artsen moeten altijd voor ogen
houden dat emotionele spanning en een chronische
ziekte of pijnlijke aandoening het temperament van de
patiënt kunnen veranderen. In mijn praktijk ben ik
ontelbare mensen tegengekomen met chronische
rugklachten, die het etiket neurotisch opgeplakt hadden
gekregen. Een typerende uitspraak van deze arme
patiënten is: “Ik dacht echt dat ik gek werd”. Hij zegt dat
het vaak een “simpel niet gediagnosticeerd probleem is
met de ruggewervels.”109

2) Hulp zonder bewustzijnsveranderende
drugs

De Duitse psychiater Paul Runge zegt dat hij meer
dan honderd kinderen heeft geholpen zonder het
gebruik van psychiatrische drugs. Hij helpt ook bij het
verminderen van de doseringen die andere artsen
hebben voorgeschreven.110

Dr. L.M.J. Pelsser van het Onderzoekscentrum voor
Hyperactiviteit en ADHD in Eindhoven ontdekte dat
62% van de kinderen die de diagnose “ADHD” hadden
gekregen binnen een periode van drie weken
significante verbetering toonden in hun gedrag, als
gevolg van een verandering van dieet.111

Dr. Mary Ann Block heeft duizenden kinderen
geholpen om veilig van de drugs af te komen of er niet aan
te beginnen. Zij zegt: “Veel artsen doen geen lichamelijk
onderzoek voor ze psychiatrische drugs voorschrijven….
(kinderen) gaan naar een dokter, maar de dokter doet
geen lichamelijk onderzoek en hij kijkt ook niet naar
problemen met de gezondheid of naar leerproblemen
voordat hij het kind een ADHD diagnose en een recept
voor pillen geeft. Dit is niet hoe ik geleerd heb om de
geneeskunde te beoefenen. In mijn medische studie heb ik
geleerd om de hele voorgeschiedenis te bekijken en een
lichamelijk onderzoek te doen. Ik heb geleerd om een
differentiële diagnose te stellen, om dit te kunnen doen
moet je alle mogelijke onderliggende oorzaken
afwegen.”112 Dr. Block werkt met allergietesten en
behandelt “gedragsproblemen” met diëten. Ze citeert een
onderzoek uit het Journal of Pediatrics 1995 dat er op wijst
dat suiker een vertienvoudiging van het adrenalinegehalte
kan veroorzaken, dit kan resulteren in
“concentratiestoornissen, geïrriteerdheid en angsten”.

De nadruk moet liggen op werkbare
medische testen en behandelingen die

mensen helpen en mensen sterker maken en
die voorkomen dat iemand zijn hele leven

door de psychiatrie mishandeld wordt.
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3) Psychiatrische drugs kunnen het probleem
van het kind verhullen.

Medische en onderwijs deskundigen zeggen dat
ongewenst en overactief gedrag verschillende oorzaken
kan hebben, onder andere: allergieën, aan het voedsel
toegevoegde stoffen, giftige stoffen in de omgeving,
slaapgebrek, sommige medicijnen, problemen met
studeren, voorbijgaan aan onbegrepen woorden en door
een hoge intelligentie of creativiteit al snel uitgekeken
zijn op het lesmateriaal.

In het boek van psychiater Sydney Walker, The
Hyperactivity Hoax, worden meerdere oorzaken voor
hyperactief gedrag gegeven: “kinderen met hersen-
tumoren in een vroege fase kunnen hyperactief of
ongeconcentreerd gedrag vertonen. Hetzelfde geldt voor
kinderen met een lood of pesticide vergiftiging en voor
kinderen met diabetes, hartkwalen, wormen, virale of
bacteriële infecties, ondervoeding, verwondingen aan het
hoofd, genetische stoornissen, allergieën, blootstelling
aan kwik of mangaan, epileptische aanvallen, en
honderden, ja honderden, andere kleine of grote, of zelfs
levensbedreigende medische problemen. Toch krijgen al
deze kinderen het etiket hyperactief of ADD
opgeplakt.”113

Het voorschrijven van psychiatrische drugs voor een
ziekte die niet bestaat, aldus Dr. Walker, is een tragedie,
omdat "het verhullen van de symptomen van die
kinderen ervoor zorgt dat de onderliggende problemen
blijven voortduren en in veel gevallen erger worden."114

Dokter Walker vergelijkt dit fenomeen met een
patiënt die naar de dokter gaat met een opgezwollen
been. De dokter stelt vast dat hij “mank” is en geeft hem
een aspirientje. Hij verzuimt te onderzoeken of het
gezwollen been ontstaan is door een tumor, een
insectenbeet of koudvuur (gangreen).

Er zijn meer alternatieven voor het geven van
psychiatrische drugs dan we hier kunnen opnoemen.
De psychiatrie zou echter liever horen dat er géén is en
ze zullen vechten om dit zo te houden. Dit zorgt ervoor
dat de medische professional moet kiezen tussen feiten
en fictie, tussen genezing of dwang, en tussen
geneeskunde of manipulatie.

Wij hebben veel respect voor de geneeskunde die als
geneeskunde wordt beoefend in de geest van eerlijke ethische
inspanningen om de patiënt te bieden wat hij nodig heeft om
weer gezond te worden. We hebben echter een probleem met
de besmetting en de degradatie van de geneeskunde door
mensen met medische pretenties, van wie het verachtelijke
falen niet alleen de positie, eer, menselijkheid en de waarde
van de geneeskunde aantast, maar die ook het leven van
miljoenen mensen ruïneert die zich simpelweg tot de
geneeskunde hadden gewend voor hulp.

Het voorschrijven van bewustzijns-
veranderende drugs voor een ziekte die niet

bestaat is een tragedie, omdat “...het maskeren
van de symptomen in kinderen [met drugs] de

onderliggende stoornis alleen maar de
mogelijkheid geeft te blijven bestaan en, in veel

gevallen, te verergeren.”
— Sydney Walker III, psychiater, neuroloog, 
schrijver van The Hyperactivity Hoax, 1998

18905-DUT-17-Doctors.qxd  11/16/04  11:35 PM  Page 33



Installeer in psychiatrische instituten een volledige diagnostische uitrusting om onderliggende en
nog niet gediagnosticeerde lichamelijke condities op te sporen. Stel zeker dat niet-psychiatrische
artsen worden ingehuurd om deze taak te verrichten.

Geen van de 374 geestelijke stoornissen in de DSM/ICD dient nog in aanmerking te worden
genomen voor vergoeding door de verzekering omdat ze geen natuurwetenschappelijke
bestaanserkenning hebben.

Er moeten klinische en financiële controles uitgevoerd worden bij alle psychiatrische 
instellingen van de overheid en particuliere instituten die overheidssubsidies of betalingen van
verzekeringsmaatschappijen ontvangen om ervoor te zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd
en statistische gegevens overlegd worden over opnamen, behandelingen en sterfgevallen.

Geef alleen subsidie en laat verzekeringen alleen voor werkbare medische behandelingen uitkeren
die problemen met geestelijke gezondheid aantoonbaar verbeteren en genezen.

Doe onderzoek naar wat de invloed is van psychiatrische fraude en schadeclaim-rechtszaken op de
algemene geneeskunde en verzekeringspremies van niet-psychiatrische artsen.

Niemand mag ooit gedwongen worden om behandeling met elektroshocks, hersenoperaties,
gedwongen psychiatrische behandeling of de gedwongen toediening van bewustzijnsveranderende
middelen te ondergaan. Overheden moeten dit soort mishandeling bij wet verbieden.

Er moet wettelijke bescherming komen om ervoor te zorgen dat het psychiaters en psychologen
wordt verboden om het recht van ieder individu tot uitoefening van alle burgerlijke, politieke,
economische, sociale en culturele rechten, zoals deze zijn vastgelegd in de Grondwet, de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationale Verdrag over Burgerlijke 
en Politieke Rechten en in andere relevante Europese Verdragen en instrumenten, te schenden.

A A N B E V E L I N G E N
P s y c h i a t r i s c h  b e d r o g
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e Citizens Commission on Human
Rights (CCHR) werd in 1969 vanuit de
Scientology Kerk opgericht met het doel
om psychiatrische schendingen van
mensenrechten te onderzoeken en aan
de kaak te stellen en om het veld van de

geestelijke gezondheidszorg op te schonen. CCHR
heeft vandaag de dag meer dan 130 afdelingen in 31
landen. Adviseurs, die Commissarissen genoemd
worden, vormen de Adviesraad en deze bestaat uit
artsen, advocaten, onderwijskundigen, artiesten,
zakenmensen en vertegenwoordigers van burger- en
mensenrechtenorganisaties.

CCHR verstrekt geen medisch of juridisch advies,
maar werkt wel nauw samen met artsen en ondersteunt
medische beroepsbeoefenaars. CCHR houdt zich
voornamelijk bezig met het frauduleuze gebruik van
subjectieve “diagnoses” die niet op wetenschappelijke
of medische feiten gebaseerd zijn. Gebaseerd op deze
valse diagnoses rechtvaardigen psychiaters het
voorschrijven van schadelijke behandelingen met o.a.
bewustzijnsveranderende drugs die het onderliggende
probleem van de persoon maskeren en zijn/haar
herstel in de weg staan.

Het werk van CCHR sluit aan bij de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN,
specifiek op de volgende punten die psychiaters dagelijks
overtreden:

Artikel 3: “Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en
onschendbaarheid van zijn persoon.”

Artikel 5: “Niemand zal onderworpen worden aan
folteringen, noch aan wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing.”

Artikel 7: “Allen zijn gelijk voor de wet en hebben
zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming
door de wet.”

Door de valse diagnoses, stigmatiserende labels,
wetten voor gedwongen opnamen en wrede deperson-
aliserende “behandelingen” van de psychiatrie, worden
duizenden mensen geschaad en worden duizenden hun
bij geboorte gekregen mensenrechten ontzegd.

CCHR heeft vele honderden hervormingen
bewerkstelligd door te getuigen bij openbare hoorzit-
tingen die over psychiatrische mishandelingen
gehouden werden en door samen te werken met de
media, wetsdienaren en overheidsfunctionarissen.

C I T I Z E N S  C O M M I S S I O N  
o n  H u m a n  R i g h t s

35

Citizens Commission 
on Human Rights International
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DE CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS 
onderzoekt en onthult schendingen van mensenrechten in de psychiatrie. Zij werkt

nauw samen met gelijkgestemde groepen en personen die ook werken aan het
opschonen van de geestelijke gezondheidszorg. CCHR zal dit blijven doen tot de
schadelijke en gedwongen praktijken van de psychiatrie ophouden te bestaan en

mensenrechten en de menselijke waardigheid hersteld zijn voor iedereen.

Voor meer informatie:
CCHR International

6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA, USA 90028

Tel.: (323) 467-4242 • (800) 869-2247 • Fax: (323) 467-3720
www.cchr.org • e-mail: humanrights@cchr.org

DOEL VAN DE ORGANISATIE

Raymond N. Haynes
Volksvertegenwoordiging van 
de staat Californië

“De bijdrage die de Citizens Commission on
Human Rights International heeft geleverd aan de
geestelijke gezondheid, nationaal en internationaal,
is onbetaalbaar en toont een organisatie die
toegewijd is aan de hoogste idealen op het gebied
van geestelijke gezondheidszorg.”

Julian Whitaker
Arts en directeur van het Whitaker Wellness
Institute, schrijver van Health & Healing

“De inspanningen van CCHR en de successen
die ze heeft behaald zijn van grote culturele
waarde. Ze heeft grote stappen voorwaarts gezet;
ze is een bron van kracht voor ouders en kinderen
die vreselijk zijn mishandeld door psychiaters,
psychologen, medewerkers of andere voorstanders
van psychiatrische behandelingen. Zij is de enige
groep die opkomt voor mensenrechten als het

aankomt op psychiatrische misstanden. Het betreft
overmatig drogeren, het etiketteren, de foutieve
diagnoses, het gebrek aan wetenschappelijke
protocollen waar niemand zich normaliter van
bewust is, waar CCHR zich op richt en die ze
onder de aandacht heeft gebracht. CCHR stond
voorop om de stoomwals van de psychiatrie een
halt toe te roepen.”

Dr. Fred Baughman, Jr. 
Kinderneuroloog

“Ik denk dat er vandaag de dag veel
groeperingen zijn die zich zorgen maken over de
invloed van de psychiatrie in de samenleving en
op de scholen, maar geen enkele groepering is zo
effectief geweest in haar pogen om frauduleuze
diagnoses en het drogeren van kinderen aan het
licht brengen als CCHR. Zij is zeer zeker een
bijzonder effectieve groepering en een noodzakelij-
ke bondgenoot van iedereen die deze zorg deelt en
probeert deze misstanden te verhelpen.”
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CCHR INTERNATIONAL
ADVIESRAAD

Commissarissen

De commissarissen van CCHR zijn gemachtigd
om CCHR officieel te vertegenwoordigen, om
CCHR te helpen met haar taak om het gebied
van de geestelijke gezondheid te hervormen en
om de rechten van mensen die geestelijk ziek
zijn veilig te stellen.

Internationaal woordvoerder
Jan Eastgate
Citizens Commission on 
Human Rights International
Los Angeles

Woordvoerder V.S.
Bruce Wiseman
Citizens Commission on 
Human Rights United States

CCHR raadslid
Isadore M. Chait

Grondlegger
Dr. Thomas Szasz, emeritus professor in de
psychiatrie aan het Health Science Center van
de State University van New York

Kunst en amusement
Jason Beghe
David Campbell
Raven Kane Campbell
Nancy Cartwright
Kate Ceberano
Chick Corea
Bodhi Elfman
Jenna Elfman
Isaac Hayes
Steven David Horwich
Mark Isham
Donna Isham
Jason Lee
Geoff Levin
Gordon Lewis
Juliette Lewis
Marisol Nichols
John Novello

David Pomeranz
Harriet Schock
Michelle Stafford
Cass Warner
Miles Watkins
Kelly Yaegermann

Politiek & recht
Tim Bowles, Esq.
Lars Engstrand
Lev Levinson
Jonathan W. Lubell, LL.B.
Lord Duncan McNair
Kendrick Moxon, Esq.

Wetenschap, geneeskunde & gezondheid
Giorgio Antonucci, M.D.
Mark Barber, D.D.S.
Shelley Beckmann, Ph.D.
Mary Ann Block, D.O.
Roberto Cestari, M.D. 
(also President CCHR Italy)
Lloyd McPhee
Conrad Maulfair, D.O.
Coleen Maulfair
Clinton Ray Miller
Mary Jo Pagel, M.D.
Lawrence Retief, M.D.
Megan Shields, M.D.
William Tutman, Ph.D.
Michael Wisner
Julian Whitaker, M.D.
Sergej Zapuskalov, M.D.

Onderwijs
Gleb Dubov, Ph.D.
Bev Eakman
Nickolai Pavlovsky
Prof. Anatoli Prokopenko

Religie
Rev. Doctor Jim Nicholls

Bedrijfsleven
Lawrence Anthony
Roberto Santos
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CCHR KANTOREN
CCHR Australië
Citizens Commission on 
Human Rights Australia 
P.O. Box 562 
Broadway, New South Wales
2007 Australia 
Tel.: 612-9211-4787 
Fax: 612-9211-5543
E-mail: cchr@iprimus.com.au

CCHR Oostenrijk
Citizens Commission on 
Human Rights Austria 
(Bürgerkommission für
Menschenrechte Österreich) 
Postfach 130 
A-1072 Wien, Austria 
Tel.: 43-1-877-02-23 
E-mail: info@cchr.at 

CCHR België
Citizens Commission on 
Human Rights
Postbus 55 
2800 Mechelen 2, 
België 
Tel.: 324-777-12494 

CCHR Canada
Citizens Commission on 
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304 
Toronto, Ontario 
M5B 1L2 Canada 
Tel.: 1-416-971-8555
E-mail:
officemanager@on.aibn.com

CCHR Tsjechië
Obcanská komise za 
lidská práva 
Václavské námestí 17 
110 00 Praha 1, 
Czech Republic
Tel./Fax: 420-224-009-156 
E-mail: lidskaprava@cchr.cz 

CCHR Denemarken
Citizens Commission on 
Human Rights Denmark 
(Medborgernes
Menneskerettighedskommission
—MMK) 
Faksingevej 9A
2700 Brønshøj, Denmark 
Tel.: 45 39 62 9039 
E-mail: m.m.k.@inet.uni2.dk

CCHR Finland 
Citizens Commission on 
Human Rights Finland
Post Box 145
00511 Helsinki, Finland

CCHR Frankrijk
Citizens Commission on 
Human Rights France 
(Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme—CCDH) 
BP 76 
75561 Paris Cedex 12 , France 
Tel.: 33 1 40 01 0970 
Fax: 33 1 40 01 0520 
E-mail: ccdh@wanadoo.fr 

CCHR Duitsland 
Citizens Commission on 
Human Rights Germany—
National Office 
(Kommission für Verstöße der
Psychiatrie gegen
Menschenrechte e.V.—KVPM) 
Amalienstraße 49a
80799 München, Germany 
Tel.: 49 89 273 0354 
Fax: 49 89 28 98 6704 
E-mail: kvpm@gmx.de

CCHR Griekenland
Citizens Commission on 
Human Rights
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens, Greece

CCHR Nederland
Citizens Commission on 
Human Rights Holland 
Postbus 36000 
1020 MA Amsterdam 
Holland 
Tel./Fax: 3120-4942510 
E-mail: info@ncrm.nl 

CCHR Hongarije
Citizens Commission on 
Human Rights Hungary 
Pf. 182 
1461 Budapest, Hungary 
Tel.: 36 1 342 6355 
Fax: 36 1 344 4724 
E-mail: cchrhun@ahol.org 

CCHR Israël 
Citizens Commission 
on Human Rights Israel 
P.O. Box 37020 
61369 Tel Aviv, Israel 
Tel.: 972 3 5660699 
Fax: 972 3 5663750
E-mail: cchr_isr@netvision.net.il

CCHR Italië
Citizens Commission 
on Human Rights Italy 
(Comitato dei Cittadini per i
Diritti Umani—CCDU) 
Viale Monza 1
20125 Milano, Italy
E-mail: ccdu_italia@hotmail.com 

CCHR Japan 
Citizens Commission on 
Human Rights Japan 
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japan
Tel./Fax: 81 3 3576 1741

CCHR Zwitserland: Lausanne
Citizens Commission 
on Human Rights Lausanne 
(Commission des Citoyens pour
les droits de l’Homme— CCDH) 
Case postale 5773
1002 Lausanne, Switzerland
Tel.: 41 21 646 6226 
E-mail: cchrlau@dplanet.ch

CCHR Mexico
Citizens Commission 
on Human Rights Mexico 
(Comisión de Ciudadanos por
los Derechos Humanos—CCDH)
Tuxpan 68, Colonia Roma
CP 06700, México DF
E-mail:
protegelasaludmental@yahoo.com

CCHR Monterrey, Mexico 
Citizens Commission on 
Human Rights Monterrey,
Mexico 
(Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos —CCDH)
Avda. Madero 1955 Poniente
Esq. Venustiano Carranza 
Edif. Santos, Oficina 735 
Monterrey, NL México 
Tel.: 51 81 83480329
Fax: 51 81 86758689 
E-mail: ccdh@axtel.net 

CCHR Nepal
P.O. Box 1679
Baneshwor Kathmandu, Nepal
E-mail: nepalcchr@yahoo.com

CCHR Nieuw Zeeland 
Citizens Commission on 
Human Rights New Zealand 
P.O. Box 5257 
Wellesley Street 
Auckland 1, New Zealand 
Tel./Fax: 649 580 0060 
E-mail: cchr@xtra.co.nz

CCHR Noorwegen
Citizens Commission on 
Human Rights Norway 
(Medborgernes 
menneskerettighets-kommisjon,
MMK)
Postboks 8902 Youngstorget 
0028 Oslo, Norway 
E-mail: mmknorge@online.no 

CCHR Rusland
Citizens Commission on 
Human Rights Russia
P.O. Box 35 
117588 Moscow, Russia 
Tel.: 7095 518 1100 

CCHR Zuid-Afrika 
Citizens Commission on 
Human Rights South Africa 
P.O. Box 710 
Johannesburg 2000 
Republic of South Africa 
Tel.: 27 11 622 2908 

CCHR Spanje
Citizens Commission on 
Human Rights Spain 
(Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos—CCDH) 
Apdo. de Correos 18054 
28080 Madrid, Spain 

CCHR Zweden 
Citizens Commission on 
Human Rights Sweden 
(Kommittén för Mänskliga
Rättigheter—KMR) 
Box 2 
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BELANGRIJKE AANTEKENING
Voor de lezer

De psychiatrische beroepsgroep beweert de enige
deskundige te zijn op het gebied van geestelijke
gezondheid en “ziekten” van de geest. De 

feiten laten echter iets anders zien:

1. PSYCHIATRISCHE “STOORNISSEN” ZIJN
NIET HETZELFDE ALS LICHAMELIJKE ZIEKTEN. 
In de geneeskunde bestaan duidelijke criteria voor
ziekten: een voorspelbare groep symptomen met een
bewezen, vastgestelde oorzaak of begrip van hun
samenstelling en functie. Koorts en koude rillingen zijn
symptomen. Malaria en tyfus zijn ziekten. Het bestaan
van ziekten wordt bewezen  door objectief bewijs en
lichamelijke testen. Vooralsnog is er geen bewijs voor
het bestaan van geestelijke “ziekten”.

2. PSYCHIATERS BEHANDELEN ALLEEN GEESTELIJKE
“STOORNISSEN”, GEEN AANGETOONDE ZIEKTEN.
Terwijl de geneeskunde ziekten behandelt, kan de psy-
chiatrie alleen “stoornissen” behandelen. Zonder een
oorzaak of fysiologie wordt een groep symptomen, die
bij veel verschillende patiënten wordt gezien, een
stoornis of syndroom genoemd. Psychiater Joseph
Glenmullen, verbonden aan de Universiteit van
Harvard, zegt dat in de psychiatrie “alle diagnoses
enkel syndromen [of stoornissen] zijn, groepen van
symptomen waarvan wordt verondersteld dat ze
samenhangen, geen ziekten.” Dr. Thomas Szasz, emeri-
tus professor in de psychiatrie, stelt: “Er is geen bloed-
test of andere biologische test om de aanwezigheid of
afwezigheid van een geestelijke ziekte vast te stellen,
zoals die wel bestaan voor de meeste lichamelijke ziekten.”

3. DE PSYCHIATRIE HEEFT NOG NOOIT DE OORZAAK
VAN EEN “GEESTELIJKE STOORNIS” VASTGESTELD.
Toonaangevende psychiatrische organisaties zoals de
World Psychiatric Association en het Amerikaanse
National Institute of Mental Health geven toe dat psy-
chiaters geen oorzaken van of geneeswijzen voor gees-
telijke stoornissen kennen, en ze weten ook niet wat
hun “behandelingen” precies doen bij een patiënt. Ze

hebben alleen theorieën en verdeelde meningen  over
hun diagnoses en methoden die elke wetenschappelij-
ke basis missen.

Zoals een voormalig woordvoerder van de World
Psychiatric Association stelde: “De tijd dat psychiaters
dachten dat ze geestelijke ziekten konden genezen is
voorbij. In de toekomst zullen de geesteszieken moeten
leren leven met hun ziekte.”

4. DE THEORIE DAT GEESTELIJKE STOORNISSEN
EEN GEVOLG ZIJN VAN EEN “CHEMISCHE ONE-
VENWICHTIGHEID” IN DE HERSENEN, IS EEN
ONBEWEZEN MENING, GEEN FEIT.
Een heersende psychiatrische theorie (die een grote rol
speelt bij de verkoop van bewustzijnsveranderende
drugs) is dat geestelijke stoornissen een gevolg zijn van
een chemische onevenwichtigheid in de hersenen.  Net
als bij hun andere theorieën, is er ook hier geen biolo-
gisch of andersoortig bewijs om die te onderbouwen.
Dr. Eliot Valenstein, vertegenwoordiger van een grote
groep medische en biochemische experts, schrijver van
Blaming the Brain, zegt: “Er bestaan geen testen die de
chemische status van de hersenen van een levende per-
soon kunnen vaststellen.”

5. ALLEDAAGSE PROBLEMEN WORDEN NIET
VEROORZAAKT DOOR DE HERSENEN. 
Mensen kunnen problemen en tegenslagen in het
leven, die kunnen leiden tot geestelijke problemen,
soms als heel ernstig ervaren. Maar het pretenderen
dat deze problemen worden veroorzaakt door onge-
neeslijke “hersenziekten” die alleen verlicht kunnen
worden met gevaarlijke pillen, is oneerlijk, schadelijk
en vaak dodelijk. Zulke drugs richten vaak meer scha-
de aan dan een verdovend middel en zijn in staat om
iemand tot geweld of zelfmoord aan te zetten. Ze mas-
keren de werkelijke oorzaak van problemen en ver-
zwakken het individu, waardoor hem of haar de
mogelijkheid en de hoop wordt ontnomen om werke-
lijk te herstellen.



“Het wordt tijd dat de 

psychiater weer arts wordt,

geen koffiedikkijker,

priester,of pillendraaier,

maar gewoon arts.”

— Dr. Sydney Walker III
psychiater en neuroloog, 1996
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