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Educatie is een essentieel onderdeel van elk initiatief dat gericht is
op het omkeren van sociale neergang. CCHR neemt deze verant-
woordelijkheid heel serieus. Door de grootschalige verspreiding

van de internet site, boeken, nieuwsbrieven en andere publicaties van
CCHR, worden meer en meer patiënten, gezinnen, mensen die werkzaam
zijn in de gezondheidszorg, politici en talloze anderen op de hoogte

gebracht van de feiten over de psychiatrie en over effectieve maatregelen
die genomen kunnen en moeten worden.

De publicaties van CCHR – verkrijgbaar in 15 talen – laten de
schadelijke invloed van de psychiatrie zien op racisme, onderwijs, recht,
het afkicken van drugs, normen en waarden, bejaardenzorg, religie en
vele andere gebieden. De lijst publicaties bevat ondermeer:

Citizens Commission on Human Rights
HET VERHOGEN VAN HET BEWUSTZIJN

WAARSCHUWING: Stop nooit met het slikken van psychiatrische drugs zonder
het advies en de begeleiding van een betrouwbare, niet-psychiatrische arts.

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 1969 werd de Citizens Commission on Human Rights
(CCHR) opgericht om schendingen van mensenrechten
door te psychiatrie te onderzoeken en aan de kaak te
stellen en om het veld van de geestelijke gezondheidszorg
op te schonen. 

Bijna een eeuw lang gingen psychiatrische theorieën ervan uit
dat spirituele zaken of het verstand niet gemeten konden
worden met natuurkundige instrumenten en zij daarom niet
bestonden en geen plek had-
den in de behandelingen van
de geestelijke gezondheids-
zorg.
Op dat moment werden psy-
chiatrische slachtoffers behan-
deld als beesten, angst aan-
gejaagd, ontdaan van hun
wettelijke rechten en opgesla-
gen in pakhuizen onder mens-
onterende omstandigheden. 
Als gevolg daarvan werden
alle wrede behandelingen
gericht op de hersenen, met als
enig doel het creëren van
volgzame patiënten. Gevange-
nen werden onderworpen aan elektroshockbehandelingen,
meestal als tuchtiging en bijna altijd zonder instemming. Door
middel van lobotomie of andere psychochirurgische procedures
vernietigden psychiaters de hersenen en het centraal
zenuwstelsel van patiënten waardoor ze sloom, apathisch en
minder alert werden.1 Verder werden patiënten mishandeld en
seksueel misbruikt, allemaal onder het mom van “therapie”.
Elke claim op een wetenschappelijke basis was bedrog.
Neem het verhaal van Hollywood actrice Frances Farmer, die in
een periode van zes jaar, in de veertiger jaren, in 18 films speelde,
in 3 Broadway toneelstukken en in 30 bekende radio-

programma's optrad en dat allemaal voor haar 27ste jaar.
Verdriet over een reeks mislukte relaties en een verslaving aan
amfetaminen om haar gewicht onder controle te houden,
zorgden ervoor dat mevrouw Farmer werd opgenomen in een
psychiatrische inrichting in Washington. Ze werd verkracht
door bewakers, als prostituee verhuurd aan de soldaten van een
nabij gelegen kazerne, opgesloten in een kooi, ze kreeg elektro-
shocks en insulineshocks, ze kreeg ijskoude “shock” baden,

sterke verzwakkende drugs en
psychochirurgie. Frances' per-
soonlijkheid en haar carrière
waren verwoest. 
Mevrouw Farmer was een uit-
zondering, ze overleefde en
was in staat om haar ervarin-
gen te vertellen: “Troost
jezelf nooit met de
gedachte dat de terreur
voorbij is omdat het nu
nog steeds even groot en
gemeen achter de
schermen aanwezig is als
in de verwerpelijke tijden
van Bedlam. Ik moet de

terreurdaden door blijven vertellen…. in de hoop dat
er een kracht voor de mensheid in beweging komt om
verlichting te brenge voor de ongelukkige schepselen
die nog steeds gevangen zitten in de achterzaaltjes van
vervallen instituten.”
De Citizens Commission on Human Rights is die kracht. 
Geïnspireerd door mensenvriend L. Ron Hubbard, die de
psychiatrische criminaliteit en mishandelingen identificeerde
toen hij zei: “Er zou geen enkele invloedrijke groep mogen zijn
die gewijd is aan de degradatie van de mens”, is CCHR nu bij
uitstek de waakhond over de psychiatrie. 

“Troost jezelf nooit met de gedachte dat de
terreur voorbij is omdat het nu nog steeds even
groot en gemeen achter de schermen aanwezig
is als in de verwerpelijke tijden van Bedlam. Ik
moet de terreurdaden door blijven vertellen….
in de hoop dat er een kracht voor de mensheid
in beweging komt om verlichting te brengen

voor de ongelukkige schepselen die nog steeds
gevangen zitten in de achterzaaltjes van

vervallen instituten.” 
Actrice Frances Farmer, slachtoffer van psychiatrische

mishandeling tijdens de jaren 40.

I N L E I D I N G
W a a r o m  e e n  w a a k h o n d  o v e r  d e  g e e s t e l i j k e  g e z o n d h e i d s z o r g ?
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INLEIDING
Waarom een waakhond over de

geestelijke gezondheidszorg?
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Opgericht door de Scientology Kerk als een onafhankelijke
sociale hervormingsgroep, en mede opgericht door Dr. Thomas
Szasz, professor in de psychiatrie, heeft CCHR honderden
internationale hervormingen in wetten bewerkstelligd door het
afleggen van getuigenis bij hoorzittingen over wetgeving, het
houden van openbare hoorzittingen aangaande psychiatrische
mishandelingen en door samen te werken met de media,
wetsdienaren en gekozen functionarissen.
In deze publicatie vindt u een aantal van de onderzoeken, grote
veranderingen en hervormingen die CCHR heeft helpen
realiseren. Door deze acties zijn duizenden slachtoffers gered en
hebben patiënten hun burgerrechten en mensenrechten terug-
gekregen; wetten aangaande de geestelijke gezondheidszorg
verbieden wereldwijd het willekeurige gebruik van
elektroshocks en psychochirurgie, deep sleep [narcose] behande-
lingen en insuline shock zijn op de meeste plaatsen uitgebannen.
Er bestaat nu wetgeving om te verzekeren dat verkrachting door
psychiaters strafrechterlijk vervolgd kan worden en vele
honderden slachtoffers hebben schadevergoedingen ontvangen.
De huidige macht van de psychiatrie waarmee ze ouders kunnen
dwingen om hun kinderen gevaarlijke psychotrope drugs te laten
slikken veroordeelt ons tot een breder wordende drugscultuur en
heeft een negatieve invloed op het gezin. Zeventien miljoen
kinderen slikken wereldwijd antidepressiva die gewelddadig en
suïcidaal gedrag kunnen veroorzaken. Hieronder bevinden zich
kinderen die nog geen één jaar oud zijn en bewustzijnsver-
anderende middelen voorgeschreven krijgen. Miljoenen
kinderen krijgen stimulerende middelen voorgeschreven die
krachtiger zijn dan cocaïne. Het werk van CCHR blijft daarom
noodzakelijk en haar waakhondfunctie om schendingen van
mensenrechten te voorkomen is van vitaal belang.
Voor veel psychiatrische slachtoffers is CCHR hun enige hoop,
het is de groep die wil luisteren en hun zeer serieuze klachten niet
afdoet als “waanbeelden” of “geestelijke ziekten”. Door het werk
van CCHR zijn ontelbare levens gered van de aftakeling  die volgt

op psychiatrische behandelingen.
Vandaag de dag zet CCHR haar werk trots voort met meer
dan130 afdelingen in 31 landen, aantallen die jaar na jaar
toenemen, in een wereldwijd gevecht voor de waardigheid en het
fatsoen van de mens. Sterker dan ooit zal het werk van CCHR
slechts klaar zijn als de frauduleuze praktijken van de psychiatrie
zijn uitgebannen en zij verantwoordelijk wordt gesteld voor haar
schadelijke behandelingen en schendingen van mensenrechten.

Hoogachtend,

Jan Eastgate
Woordvoerder, 
Citizens Commission on Human Rights International

I N L E I D I N G
W a a r o m  e e n  w a a k h o n d  o v e r  d e  g e e s t e l i j k e  g e z o n d h e i d s z o r g ?
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Sinds de begindagen van CCHR heeft zij zich
ingezet om de wet - en publieke opinie via de media -

los te laten op de eindeloze psychiatrische
schendingen van mensenrechten en om misstanden

te onthullen en aan de kaak te stellen.
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D
oor de mensen die zij geestelijk ziek verklaren
een gevaar voor zichzelf of anderen te noemen,
hebben psychiaters overheden en rechters
ervan overtuigd dat het ontnemen van de
vrijheid van die mensen noodzakelijk is voor

de veiligheid van iedereen. Waar de psychiatrie succesvol
is geweest in die campagne, heeft dit geresulteerd in grote
schendingen van mensenrechten. In 1956 werd een zeer
weerzinwekkende poging om psychiaters controle te geven
over de bevolking ondernomen.

In januari van dat jaar
keurde het Amerikaanse
Congres stilletjes en una-
niem een wetsvoorstel
goed, de Alaskan Mental
Health Act, die opgesteld
en erdoor gedrukt was
door de top van de
Amerikaanse psychiatrie,
waarin een miljoen are in
Alaska werd bestemd om
omheind te worden, voor
een psychiatrische inrich-
ting waar iedereen onvrij-
willig naar toegestuurd
kon worden door een
psychiater. L. Ron Hubbard, de grondlegger van de
Scientology religie, vergeleek dit geliefkoosd psychiatrisch
plan met een soort Siberisch kamp voor patiënten in de
geestelijke gezondheidszorg en noemde het “Siberië
USA!” Hij voerde een coalitie van leden van de Scientology
Kerk en burgerrechtengroepen aan die een intensieve
campagne lanceerden tegen dit plan om een volledige
schending van mensenrechten te legaliseren; dat had tot
gevolg dat het wetsvoorstel door de Senaat werd

verworpen. Jaren later verwezen psychiaters nog echter
steeds naar de tekst van het “Siberië” wetsvoorstel als de
wet die zij verkozen voor onvrijwillige opname.

In 1966 werd het Internationale Convenant voor
Burgerlijke en Politieke Rechten aangenomen door de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In artikel
9 staat: “Iedereen heeft het recht op vrijheid en veiligheid.
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige
arrestatie of opsluiting. Niemand zal deze vrijheid worden
ontnomen behalve op grond van en volgens de procedures

zoals die door de wet zijn
vastgesteld”. 

Kort daarna werd
CCHR opgericht op grond
van diezelfde principes.
Het is dus een van haar
belangrijkste missies om
mensen te beschermen te-
gen de psychiatrische wet-
ten voor snelle “gedwon-
gen opname”. In 1969 werd
de Hongaarse vluchteling
Victor Gyory onvrijwillig
opgenomen in een inrich-
ting in Pennsylvania,
volledig ontkleed, tegen

zijn wil in isolatie gehouden en vervolgens gedwongen om
elektroshocks te ondergaan. Hij mocht geen advocaat
inschakelen. Met behulp van de in Hongarije geboren Dr.
Szasz werd vastgesteld dat Gyory was gediagnostiseerd
als “schizofreen met paranoïde neigingen” om de eenvou-
dige reden dat hij geen Engels kon spreken. CCHR zorgde
ervoor dat Gyory vrijkwam.2

Zonder de hulp van CCHR zou Gyory levenslang
vastgezeten hebben.

In 1969 werd de Hongaarse vluchteling Victor
Gyory gedwongen opgenomen, tot op de

huid uitgekleed, tegen zijn wil in de isoleercel
vasthouden en vervolgens gedwongen om

elektroshocks te ondergaan. CCHR
bewerkstelligde zijn vrijlating door aan het licht
te brengen dat Gyory's diagnose: “schizofrenie

met paranoïde neigingen” enkel gebaseerd
was op het feit dat hij geen Engels sprak.

H O O F D S T U K  E E N
H e t  g e v e c h t  v o o r  b a s i s r e c h t e n

5

HOOFDSTUK EEN
Het gevecht voor basisrechten
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HET 
ONTMASKEREN
VAN
MENSENRECH-
TENSCHENDIN-
GEN
CCHR accepteert geen
beperkingen als er
psychiaters voor het gerecht
gebracht moeten worden, zoals het
geval was toen haar onderzoekers
gedwongen opsluiting,
dwangmaatregelen en het drogeren
van patiënten door Japanse
psychiaters onthulden.
Verscheidene inrichtingen werden
gesloten en hun toppsychiaters
werden schuldig bevonden aan
nalatigheid en kregen
boetes en gevangenisstraf.
Een hospitaalketen die
frauduleus nota’s indiende
voor 400 niet-bestaande
patiënten, kreeg een boete
van miljarden Japanse
yens wegens fraude.

Doden door dwangmaatregelen
In psychiatrische inrichtingen sterven talloze

patiënten in alle leeftijden als gevolg van wrede dwang-
maatregelen die doorgaan voor therapie.

CCHR werkt samen met openbare aanklagers en
wetgevers om die criminele acties te ontmaskeren en om
ervoor te zorgen dat garanties worden ingebouwd om
patiënten te beschermen tegen wat een “normale”
werkwijze is geworden, het mishandelen van patiënten.

Wettelijke maatregelen om rechten te beschermen
Als resultaat van de inspanningen van CCHR zijn er

talloze wettelijke maatregelen en beschermingsmaat-
regelen genomen tegen willekeurige psychiatrische op-
namen en het gebruik van gewelddadige dwang-
maatregelen. 

❚ 1970-1980: Onderzoek leidde tot overheids-
controles in talloze staatsinstellingen in Californië,
Illinois, Hawaii, Michigan en Missouri, als gevolg
hiervan werden er medewerkers en psychiaters bij deze
instellingen ontslagen. Er kwamen strafrechtelijke
onderzoeken, grote psychiatrische instellingen werden
gesloten en er kwamen hervormingen om de rechten van
de patiënten zeker te stellen.

❚ In Australië is het door wetgeving verplicht
geworden dat mensen bij gerechtelijke acties voor een
toekomstige opname in een inrichting vertegenwoordigd
moeten worden door een advocaat, op kosten van de
staat, die het recht heeft om in hoger beroep te gaan en
getuigen op te roepen. Voorts kunnen mensen niet langer
worden opgenomen wegens hun religieuze, culturele of
politieke overtuigen en praktijken.

❚ In 1980 oordeelde een federale rechtbank in
Californië dat onvrijwillig opgenomen personen het
recht hadden om een behandeling te weigeren.3

❚ In 1999 hielp CCHR de weerzinwekkende waar-
heid boven water te krijgen dat elk jaar alleen al in de
Verenigde Staten tot 150 mensen overlijden door dwang-
maatregelen, in 10% van die gevallen betreft het kin-
deren, sommigen zijn pas zes jaar oud.4 Er werden dat
jaar federale wetten aangenomen die het gebruik van
fysieke en chemische (krachtige hallucinogenen) dwang-
middelen om patiënten te dwingen of te straffen,
verboden. De wetgeving gaf ook opdracht om een
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“nationaal rapportagesysteem” in te stellen en
overheidssubsidie te onthouden aan iedere inrichting die
daaraan niet voldeed.5

❚ In 1993 voegde Texas straffen in voor onrecht-
matige opnamen waarbij de overtredende psychiaters tot
twee jaar gevangenisstraf konden krijgen.

❚ In Denemarken hielp CCHR om de vrijlating te
bewerkstelligen van mensen die onterecht en onder
dwang waren opgesloten, enkelen van hen waren
vastgebonden aan hun bed.6

❚ Na de ontdekking dat particuliere psychiatrische
ziekenhuizen in Japan onder dwang oudere patiënten
opsloten en illegaal vastbonden, werden er in 2000 wet-
ten aangenomen waarin het gebruik van fysieke dwang-
maatregelen op ouderen werd verboden.7

❚ In 2000 nam de Amerikaanse staat North Carolina
een wet aan die het gebruik van dwangmaatregelen en
isolatie reguleerde en implementeerde een verplicht
rapportagesysteem waarbij boetes werden gegeven als
daaraan niet werd voldaan.

❚ In 2003 werkte CCHR samen met andere
organisaties om te voorkomen dat in Rusland een wet
werd aangenomen waarbij mensen, jongeren inbegre-
pen, door psychiaters gedwongen opgenomen konden
worden in psychiatrische inrichtingen zonder vorm van
proces. 

De inspanningen van CCHR hebben in
veel landen geleid tot talloze juridische

beschermingen tegen willekeurige
opsluiting in een psychiatrische

inrichting; procedures tegen
gewelddadige dwangbehandelingen

zijn in veel landen veiliggesteld.

BESCHERMING VAN 
MENSENRECHTEN IN RUSLAND:
Russische geschiedkundige en activist Anatoli
Prokopenko heeft gezegd: “Politieke onderdrukking met
behulp van psychiatrische middelen komt nog steeds voor
in Rusland.” CCHR heeft een groot schandaal van deze
tijd aan het licht gebracht toen zij zich sterk maakte tegen
gedwongen opnamen in dat land.

H O O F D S T U K  E E N
H e t  g e v e c h t  v o o r  b a s i s r e c h t e n
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Door publieke informatiecampagnes ondersteunt 
CCHR ouders om achter waarheid over het

psychiatrische misbruik van kinderen te komen, in de 
hoop andere ouders voor deze tragedie te behoeden.

PUBLIEKE HOORZITTING: In Pennsylvania; een
panel van deskundigen, voorgezeten door de directeur

Bruce Wiseman (midden) van CCHR Amerika,
presenteert een rapport met de bevindingen over

psychiatrische mishandeling op scholen.
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E
en belangrijke functie van CCHR is het beschermen
van de rechten van ouders en kinderen. CCHR
getuigt bij hoorzittingen op overheidsniveau over
de hele wereld over de epidemie van het
diagnostiseren en drogeren van kinderen en

experimentele psychiatrische behandelingen.
Door het Diagnostic and Statistical Manual of Mental

Disorders (DSM-IV) van de American Psychiatric Asso-
ciation, wordt normaal gedrag van kinderen, friemelen,
draaien op de stoel, voor de beurt praten, speelgoed of pen-
nen verliezen, niet afma-
ken van het huiswerk, en
buitensporig rondrennen,
willekeurig gediagnosti-
ceerd als een geestelijke
stoornis zoals Attention
Deficit Hyperactivity Dis-
order (ADHD). Ondanks
de volledige afwezigheid
van wetenschappelijk be-
wijs heeft de psychiatrie
verklaard dat “leerstoor-
nissen” zoals ADHD be-
staan als gevolg van een
“chemische onevenwich-
tigheid” of een ander probleem in de hersenen van het kind. 

“Hyperactiviteit is geen ziekte”, schreef psychiater
Sydney Walker III: “Het is oplichterij begaan door doktoren
die geen idee hebben van wat er werkelijk mis is met deze
kinderen.”8

Gebaseerd op deze diagnoses en andere valse psychia-
trische diagnoses bij kinderen, slikken miljoenen kinderen
wereldwijd nu dagelijks voorgeschreven psychiatrische
drugs. Sommige hiervan vallen in dezelfde categorie als nar-
cotica, andere zijn zo krachtig dat ze bij jonge mensen

gewelddadig gedrag en zelfmoord kunnen veroorzaken.
Het gevolg hiervan is dat scholen in veel landen meer lijken
op klinieken voor geestelijke gezondheidszorg dan op
onderwijsinstellingen. 

Op internationaal vlak heeft de informatie van CCHR
ouders geholpen om hun kinderen te beschermen tegen
foutieve psychiatrische diagnoses en schadelijke drugs.

Ouders spreken zich uit
Schoolpsychologen en psychiaters in New York

dwongen Patricia Weathers
om haar 10-jaar oude zoon,
Michael, te drogeren nadat hij
de diagnose “ADHD” had ge-
kregen. Binnen zes maanden
was hij teruggetrokken, ging
hij niet meer met andere kin-
deren om, kauwde hij op pot-
loden, verloor zijn eetlust en
kon hij niet meer goed slapen.
Toen zij hem van de drugs af-
haalde werd ze door de
kinderbescherming beschul-
digd van medische verwaar-
lozing. Ze was in staat om de

voogdij te behouden door het verkrijgen van een onafhan-
kelijk medisch rapport waarin stond dat zijn problemen
gerelateerd waren aan de drugs en dat hij onderwijskundige
oplossingen nodig had. CCHR hielp Mrs. Weathers met ver-
slagen in de media over deze afschuwelijke situatie. “Ik wil
CCHR bedanken. Zonder jullie doorlopende steun was het
me nooit gelukt om mijn verhaal naar buiten te brengen”, zei
Mevr. Weathers. 

In 2000 hielp CCHR in Duitsland een moeder, mevr. S,
met de problemen die haar zoon had met de psychiatrie:

“CCHR is een organisatie die zich onderscheidt,
toegewijd aan de meest eervolle zaak … de

bescherming van onze kinderen tegen
psychiatrische drugs. Wij hebben te maken met
een duivelse onderneming die blootgelegd en

gezien moet worden voor wat het is. En, zover ik
weet, is CCHR de enige organisatie die er

daadwerkelijk iets aan doet.”
– Dr. Samuel Blumenfeld, onderwijzer en schrijver.

H O O F D S T U K  T W E E
H e t  b e s c h e r m e n  v a n  d e  r e c h t e n  v a n  k i n d e r e n
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HOOFDSTUK TWEE
Het beschermen van de
rechten van kinderen
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“…Ik wil CCHR warm be-
danken voor haar hulp die
net op tijd kwam… [mijn
zoon en ik] zouden zeker
niet in staat zijn geweest
om zelf de problemen in
ons leven op te lossen.
Jullie specialistische
kennis en bekwaamheid
aangaande psychiatrische
drugs en de psychiatrie zowel als jullie advies voor het
bestrijden van ons probleem, brachten licht in de duisternis.
We zijn blij dat we de Commissie als hulp aan onze kant
hebben.” 

Ook in Duitsland haalde een overheidsinstantie bij
Feliz en Mikail Erfurt hun twee kinderen, van 10 en 14, uit
huis vandaan met de reden dat hun moeder hen ziek zou
maken omdat zij zou lijden aan een veronderstelde
psychiatrische stoornis met de naam “Münchhausen bij
proxy syndroom”. Medische rapporten toonden aan dat
beide kinderen sinds de geboorte in een
universiteitsziekenhuis waren behandeld voor epilepsie en
een zeldzame stofwisselingsziekte. Psychiaters negeerden
dit bewijs en namen beide kinderen op in een psychiatrische
instelling. Psychiaters hielden de hechte familie langer dan
twee jaar gescheiden. CCHR en een betrokken arts hielpen
de familie in de juridische strijd en in oktober 2002 bepaalde
een rechtbank dat de kinderen naar huis terug moesten. De
oudste jongen zei: “De hereniging was een geweldig gevoel.
We moesten allemaal huilen.” Voor het eerst in 30 maanden
waren de kinderen blij om hun ouders weer te kunnen
knuffelen.9 Wat die zogenaamde wetenschappelijke
diagnose betreft: die is in diskrediet gebracht. 

Een moeder uit Nieuw Zeeland las een brochure van

CCHR: De psychiatrie zet kinderen aan de drugs. Ze
schreef: “Ik las deze publicatie, ... bijna twee jaar geleden; dat
bracht een grote verandering teweeg in ons leven. Mijn zoon
had op dat moment de diagnose ADHD en gebruikte Ritalin
overdag en 's nachts weer andere pillen om te kunnen
slapen... Na het lezen van uw publicatie was ik erg ge-
schrokken: Wat deed ik mijn zoon aan? Ik belde de specia-
list van mijn zoon en vroeg hem wat hij ervan dacht. Hij was
bevoogdend, minachtend en arrogant. Ons gesprek ein-
digde zeer onplezierig. Ik haalde mijn zoon van de medi-
catie af... en we zijn alternatieven gaan proberen... mijn zoon
krijgt nu loftuitingen van het hoofd van de school omdat hij
zo hard werkt en zo prettig is in de omgang... Dank u wel
voor deze fantastische publicatie...”

Het veilig stellen van de toekomst van kinderen
De campagnes van

CCHR tegen het drogeren
van kinderen hebben
ontelbare beschermende
maatregelen en
hervormingen bewerk-
stelligd; hier volgen een
paar voorbeelden:

❚ In 1999 onthulde
CCHR hoe psychiatrische
drugs en psychologische
programma's “omgaan

met de dood” de tieners Eric Harris en Dylan Klebold
zover hadden gekregen dat zij 12 leerlingen plus een
leraar vermoordden op Columbine Highschool in
Colorado, voordat ze zelfmoord pleegden in de
bloederigste schietpartij op een school in de Verenigde
Staten. In samenwerking met Patricia Johnson, lid van
de Colorado State Board of Education, werd een
resolutie aangenomen (die een voorbeeldfunctie kreeg)
waarin leerkrachten opgeroepen werden om
onderwijskundige maatregelen te gebruiken in plaats
van drugs, voor gedrag en aandachtsproblemen in de
klas.10 Dit zette aan tot soortgelijke maatregelen in
andere landen.

❚ Tussen 2000 en 2003, namen 7 Amerikaanse staten,
Colorado, Connecticut, Illinois, Minnesota, Oregon, Texas
en Virginia, wetten aan die scholen een verbod oplegden
om ouders te dwingen (op straffe van verwijdering van
hun kind van school) hun kinderen psychiatrische drugs te
geven. Texas, Arizona en Utah hebben ook wetten aange-
nomen die vaststellen dat een ouder niet aangeklaagd kan
worden wegens nalatigheid als ze weigeren om hun kind
aan de psychiatrische drugs te zetten. In totaal zijn er 10
wetten in 9 staten die kinderen beschermen tegen
gedwongen psychiatrische medicatie.

CCHR komt ouders te
hulp die ten onrechte de

voogdij over hun
kinderen zijn

kwijtgeraakt, zoals Feliz
Erfurt (boven) en haar

echtgenoot Mikail, en
helpt vele ouders in

Duitsland hun kinderen
te beschermen tegen het

willekeurig toedienen van
psychiatrische drugs.

CCHR’s campagne tegen 
verkeerde psychiatrische medicatie 

van kinderen heeft geresulteerd 
in vele beschermende 

hervormingen.
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❚ Verschillende wetten in Amerikaanse staten ver-
bieden nu het personeel op scholen om ouders te
dwingen om hun kinderen psychotrope drugs te geven
als voorwaarde voor hun scholing.

❚ Het onderzoek van CCHR naar de snel stijgen-
de aantallen kinderen in Europa die valselijk gediag-
nosticeerd werden met “leerstoornissen” om vervol-
gens gedrogeerd te worden, leidde in 2002 tot een on-
derzoek van de Parlementaire Assemblé van de Raad
van Europa. In 2002 werd in het voorlopige rapport
van de Parlementaire Assemblé van de Raad van
Europa aanbevolen dat “strengere controle
uitgevoerd moest worden over de diagnoses en
behandeling van stoornissen zoals ADHD.” Er werd
tevens geadviseerd dat er “meer onderzoek gedaan zou
moeten worden naar alternatieve behandelingsvormen
zoals diëten”.11

❚ In Engeland waarschuwde de organisatie voor
controle op geneesmiddelen in 2003 de artsen om niet
langer SSRI's voor te schrijven aan kinderen onder de
18 jaar vanwege de door de drugs veroorzaakte
zelfmoordneigingen. Australische, Canadese en
Europese drugs controlerende instanties waar-
schuwden ook tegen het voorschrijven van deze
drugs aan kinderen.

❚ In maart 2004 gaf de FDA een openbare
waarschuwing af dat Selective Serotonin Reuptake
Inhibitors (SSRI) antidepressiva vijandig en suïcidaal
gedrag in kinderen en volwassen kunnen veroor-
zaken. In september hield de Amerikaanse subcom-
missie in het Huis van Afgevaardigden voor Energie,
Handel en Overzicht de eerste van verschillende
hoorzittingen over het gebruik van deze anti-
depressiva door kinderen en jongeren. Het onder-
zocht ook het besluit van de FDA om onderzoeks-
resultaten, die onthulden dat de drugs niet effectiever
zijn dan suikerpillen en acuut suïcidaal gedrag
kunnen veroorzaken, niet bekend te maken. Er volgde
nog een hoorzitting door een adviescommissie van de
FDAwaarbij tientallen ouders getuigenissen aflegden
over de zelfmoord van hun kinderen. De Commissie
adviseerde dat er als eerste onmiddelijke stap een
waarschuwingssticker op de doosjes van de medicatie
moet worden geplakt om het feit te benadrukken dat
deze drugs zelfmoord kunnen veroorzaken. CCHR
gaat door met het publiek bewust maken van deze
situatie omdat de waarschuwing het feit niet zal
veranderen dat er kinderen sterven, anderen
vermoorden of verslaafd raken aan deze of andere
psychiatrische drugs. Hun toekomst kan alleen veilig
gesteld worden als de dubieuze diagnoses en
schadelijke drugs verboden worden.

“Wij zijn CCHR 
erg dankbaar...”

Ricardo Rocha (midden) bekijkt een CCHR tentoonstelling over psychiatrie in LA

Ricardo Rocha, 
onderzoeksjournalist, Mexico, 2002

“CCHR heeft me geholpen om het grote probleem te
begrijpen inzake het gebruik van drugs door kinderen. Ik
wist dat er een groot probleem in de Verenigde Staten was,
en ik moet toegeven, in het begin dacht ik dat het probleem
wel meeviel in Mexico. We begonnen het te onderzoeken
en ik vond een groeiend Mexicaans probleem…Er zijn hele
grote laboratoria en een grote markt voor de drugs, de
legale drugs, over de hele wereld. Ik ben er absoluut van
overtuigd dat we geconfronteerd worden met één van de
grootste uitdagingen voor de toekomstige generaties
kinderen.”

Bob Simonds, Th. D.
Voorzitter van de Amerikaanse Associatie 
voor Christelijke Onderwijzers, 2002

“Wij zijn CCHR erg dankbaar, niet alleen voor het
leiden van het gevecht om de criminele psychiatrische
misstanden op onze openbare scholen te stoppen, maar
ook voor haar rol als katalysator voor alle religieuze,
medische en oudergroepen die vechten tegen deze
misstanden. Zonder het respect afdwingende onderzoek
en de geloofwaardigheid van CCHR zouden deze groepen
minder effectief zijn.”

Raymond N. Haynes
California State Assembly, 2002

“CCHR is vermaard om haar langdurige inspanningen
om het foutief diagnostiseren en drogeren van kinderen te
voorkomen. …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 de geestelijke
gezondheidszorg.”
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De educatieve materialen van CCHR laten zien hoe de
psychiatrische raszuiverheidstheorieën zowel door Hitler in het

Nazi euthanasieprogramma als later, in de Balkan werden gebruikt
om etnische zuiveringen te rechtvaardigen. Inzet links: CCHR's

tentoonstelling over de psychiatrie in Torino, Italië.
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O
p 20 november 1945 zei de Amerikaanse
aanklager Robert Jackson voor het Interna-
tionaal Militair Tribunaal dat het proces
tegen Nazidoktoren leidde: “De
misdrijven die we proberen te veroordelen

en te bestraffen zijn zo berekenend, zo kwaadwillig en zo
verwoestend, dat de beschaving niet kan tolereren dat ze
genegeerd zouden worden, omdat zij niet kan overleven
als ze herhaald zouden worden”12

Terwijl de psychiatrie elke connectie tussen zichzelf
en de genocide probeerde
te verbergen, is het een
keihard feit dat de psychi-
atrie de theorie van de ras-
zuiverheid, bijna dertig
jaar voordat in 1933 de
Nazi's aan de macht kwa-
men, al bedacht had. His-
torisch bewijs toont aan
dat het de psychiatrie was
die de Nazi's in massa-
moordenaars veranderde.
En de psychiatrische ideo-
logie heeft voortdurend en
over de hele wereld sociale en politieke ontreddering ver-
oorzaakt. Zo lag zij ten grondslag aan de Apartheid in
Zuid-Afrika, aan de politieke werkkampen in Rusland,
de conflicten in Bosnië en Kosovo, de concentratiekamp-
achtige inrichtingen in Italië en speelt ze nu een duidelijke
rol in het verschijnen van het internationale terrorisme.

Door het onderzoek en de publicaties van CCHR
echter kan de hele wereld nu het spoor van de weerzin-
wekkende psychiatrische ideologieën die tot deze gru-
welijkheden aanzetten, leren kennen en herkennen en
hun herhaling voorkomen.

Duitsland - Het duistere verleden van de psychiatrie
De Duitse afdeling van CCHR voerde een veelom-

vattend onderzoek uit, waarbij uiteindelijk werd
vastgesteld dat de vooraanstaande psychiaters in
Duitsland zowel de “wetenschappelijke” rechtvaar-
digingen als de drijfkracht verschaften voor Hitler en de
Naziregering om “onwaardig leven” te vernietigen.

Zij legden de fundering voor de Holocaust, omdat
ze de belangrijkste ontwerpers waren en het meeste
bijdroegen aan de Sterilisatie Wet van 1933 en de Ras-

zuiverheidswet van 1935,
die de dood in een con-
centratiekamp betekenden
voor Joden en  andere
“minderwaardige” men-
sen. Duitse psychiaters
creëerden de zogenaamde
“T-4” Unit om “leven
zonder waarde” uit te
bannen. In 1939 begonnen
ze groepen geestelijk
gestoorde patiënten te
gebruiken voor het testen
van douches en speciale

ovens om mensen massaal te vergassen en hun over-
blijfselen te verwijderen - dit gebeurde twee jaar voordat
op de Wannsee Conferentie (20-01-1942) besloten werd
de psychiatrische “Endlösung” uit te voeren en de
Holocaust te beginnen. Duitse psychiatrische instel-
lingen hadden 320.000 bewoners in 1939, waarvan er in
1945 nog maar 40.000 leefden, 12,5 %. Psychiaters hadden
toen totaal geen bezwaar tegen de opschepperij dat het
uitroeien van “onreine” Joden en anderen met dat etiket,
altijd al hun plan geweest was en dat Hitler dat slechts
uitvoerde. Ernst Rüdin, de psychiater die het voortouw

HOOFDSTUK DRIE

Dankzij het onderzoek en de publicaties 
van CCHR is het voor iedereen mogelijk 
om meer over de geschiedenis van de 

weerzinwekkende psychiatrische 
ideologieën te weten te komen, 

ze te herkennen en deze 
huiveringwekkende zaken te voorkomen 

en de kop in te drukken.

H O O F D S T U K  D R I E
Het onthullen van genocide
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nam bij de vernietigingsactie en een deel van de
Sterilisatiewet schreef, sprak in 1944 trots: “Alleen door
de Führer werd de droom die wij 30 jaar koesterden, het
toepassen van de raszuiverheidstheorieën op de
samenleving, werkelijkheid.”

Ondanks hun actieve rol in de moorden, wisten de
psychiaters publieke aandacht en rechtspraak te
ontwijken. Er werden maar vier psychiaters veroordeeld
door het Neurenberg Tribunaal voor Oorlogsmisdaden.
De anderen knepen er stilletjes tussenuit om posities te
bekleden in Duitse psychiatrische instellingen, de World
Federation for Mental Health of in het gebied van de
algemene gezondheidszorg. Toen CCHR en anderen dit
in de jaren negentig onder de publieke aandacht
brachten, zei de voorzitter van het Duitse Genootschap
van Psychiaters, Johann Meyer-Lindenberg, dat het waar
was dat de slachtoffers vaak “precies die mensen
moesten tegenkomen die eens hun beulen waren”.

Nazi psychiater Heinrich Gross werd in 1978 opge-
spoord in de grootste psychiatrische voorziening in
Zwitserland. Hij deed zich voor als “psychiatrisch
juridisch adviseur”. Gross moest ontslag nemen toen
CCHR rapporteerde dat hij tijdens de Tweede
Wereldoorlog had meegewerkt aan de moord op
kinderen. In april 2000 werd hij aangeklaagd wegens de
moord op kinderen, maar collega psychiaters
verklaarden dat Gross leed aan “dementie”, niet in staat
was om terecht te staan of verantwoordelijk gesteld te
worden.

In 1980 dwongen CCHR en andere betrokkenen een
voormalig SS lid tot ontslag: Heinrich Harrar, van het
“organiserende comité” van een “Wereldconferentie
over psychiatrie”. Gedurende de oorlog had Harrer
hersenvloeistof van varkens geïnjecteerd in de hersenen
van mensen met de bizarre rechtvaardiging dat “het hun
intelligentie zou kunnen verbeteren”.

In 1997 onthulde CCHR Zwitserland dat het gezicht
op het Zwitserse biljet van 1.000 franc het gezicht was
van een van de grondleggers van de ideologie die het
Nazisme voortbracht - De Zwitsers-Duitse psychiater
August Forel. Acht maanden later werd Forel's gezicht
van het biljet verwijderd. 

Twintig jaar van diepgaand onderzoek en documen-
tatie door CCHR heeft geresulteerd in de publicatie van

AUGUST FOREL:
Acht maanden nadat CCHR bekend
maakte dat het gezicht van Nazi
psychiater van het eerste uur, August
Forel, op het Zwitsers geld stond, werd
het er afgehaald.

HEINRICH HARRAR:
CCHR liet zien dat de
hooggeplaatste leidinggevende
van de 'Wereldconferentie over
psychiatrie', Heinrich Herrer,
een voormalig SS lid was. Dit
leidde tot zijn ontslag in 1980.

Het opsporen van
Nazi psychiaters

HEINRICH GROSS:
Hij nam ontslag nadat CCHR in
1978 ontdekte dat deze Nazi
psychiater nog steeds in een van
Zwitserlands grootste psychiatrische

instellingen werkte.
CCHR onthulde zijn
oorlogsmisdaden (het
vermoorden van kinde-
ren in inrichtingen).
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het bejubelde boek Psychiatrists: The Men Behind Hitler,
hetgeen er voor zorgde dat de voorzitter van het Duitse
Genootschap van Psychiaters de regering vroeg om
CCHR het zwijgen op te leggen - wat natuurlijk niet
lukte.

Zuid-Afrika
CCHRs belangrijkste afdeling in Zuid-Afrika

ontdekte, terwijl ze de geestelijke “gezondheidskampen”
onderzocht in de jaren 70, dat dezelfde psychiatrische
ideologie die de Holocaust vormde, ook ten grondslag
lag aan de Apartheid. Hendrik Verwoerd, die les gaf in
wat hij noemde toegepaste psychologie, was de
belangrijkste ontwerper van de Apartheid toen hij
Minister van Onderwijs en Binnenlandse Zaken was en
tussen '58 en '64 als premier van het land. Verwoerd had

aan Duitse universiteiten gestudeerd in de jaren twintig,
toen de psychiaters daar hun ideeën over raszuiverheid
perfectioneerden. Duitsland was Verwoerd zo dierbaar
geworden dat een rechtbank hem tijdens de Tweede
Wereldoorlog beschuldigde van hulp aan het Duitse
propaganda apparaat. Met deze achtergrond is het niet
vreemd dat de ideeën over Apartheid sterk leken op het
raciale plan van de Nazi's.

Leden van de Scientology kerk en CCHR ontdekten
dat tienduizenden zwarteAfrikanen gevangen gehouden
werden in ongebruikte mijnwerkerskampen, omge-
vormd tot psychiatrische kampen. Ze kregen overdadig
veel drugs toegediend en kregen elektrische schokken
zonder verdoving. Ze werden verhuurd aan bedrijven
om onbetaalde arbeid te verrichten - het maken van
kleerhangers, borstels, matten, lakens en andere dingen
onder het mom van “industriële therapie”. Geschokt
door deze openbaring van hun verstopte slavenkampen
overtuigden de schuldige psychiaters de Apartheids-
regering om de wet op de geestelijke gezondheid te
herzien. Zo werd het een misdaad om te rapporteren over

H O O F D S T U K  D R I E
Het onthullen van genocide
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De Eerste Minister van
het Apartheidsregime, de
psycholoog Hendrik
Verwoerd (boven links)
studeerde
rassenverbetering aan
Duitse universiteiten in de
jaren 20. Hiermee
plaveide hij de weg voor
Apartheid en voor het
misbruik van
tienduizenden zwarte
Zuid-Afrikanen door
psychiaters in verlaten
mijnwerkerskampen.
CCHR documenteerde
deze misstanden voor de
Zuid-Afrikaanse
Waarheidscommissie 
in 1997.

Hendrik Verwoerd
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de omstandigheden in een psychiatrisch ziekenhuis of
om er foto's van te maken. Omdat CCHR niet wilde dat
het hen verboden werd vrij te spreken door de
dictatoriale regering, overlegden ze de bewijzen buiten
Zuid-Afrika aan de Worlds Health Organization(WHO).
De WHO reageerde met een onderzoek naar de
psychiatrische kampen en publiceerde in 1983 een
rapport. Het rapport bevestigde de rapporten en
bevindingen van CCHR en veroordeelde het gebruik
van patiënten voor onbetaalde arbeid. De WHO stelde:
“Deze situatie heeft geen gelijke in de geschiedenis of de
huidige staat van psychiatrische zorg; het lijkt echter
zeker op het bezit en de handel in slaven”.

In 1997 presenteerde CCHR, na de Apartheid, een
mondelinge en geschreven verklaring aan de Zuid-Afri-
kaanse Waarheidscommissie over de misdaden van
zowel psychiaters als psychologen gedurende de rassen-
scheiding. Geconfronteerd met het onweerlegbare
bewijs, moest het Psychologische Genootschap van
Zuid-Afrika uiteindelijk toegeven dat psychologische
studies erop gericht waren geweest om negers af te
schilderen als intellectueel ondergeschikt. Daarop-
volgend, in 1998, kwam er een wetgeving die alle
racistische psychologische tests afschafte. In 2001 her-
riep de nieuwe Zuid-Afrikaanse regering het verbod van
het Apartheidsregime op het fotograferen of rapporteren
van mishandelingen in psychiatrische voorzieningen.
Psychiaters en hun bondgenoten drongen in 1976 op dit
verbod aan bij de regering om CCHR te stoppen. 

De Balkan
Het Franse kantoor van CCHR heeft uitgebreid

onderzoek gedaan naar de etnische zuivering in Bosnië
en Kosovo, omdat raciale conflicten gewoonlijk
veroorzaakt worden door een derde partij die niet
herkend wordt. CCHR rapporteerde haar bevindingen
met volledig bewijs aan het Tribunaal voor Oorlog-
smisdaden van de Verenigde Naties in Den Haag en aan

de Raad van Europa.
Ze ontdekte dat de

oude psychiatrische
ideeën over raszuiver-
heid en rassenscheiding
nog steeds verwoesting
kunnen veroorzaken.
Aan het tienjarige
conflict dat tienduizen-
den mensen doodde en
meer dan een miljoen
mensen dakloos maakte,
lagen dezelfde psychia-

trische theorieën ten grondslag. Politici stonden
bekend als de aanstichters van de oorlog. Het was
echter niet algemeen bekend dat zowel Jovan
Raskovic, de oprichter van de extreem nationalistische
Sociaal Democratische Partij (SDP), als Radovan
Karadzic, de leider tijdens de oorlog, ook psychiaters
waren. Het was ook onbekend dat Slobodan Milosevic,
de politieke leider in Servië ten tijde van de oorlog, al
25 jaar patiënt was van Karadzic. Nadat Raskovic
overleden was en Karadzic ondergedoken (hij wordt
gezocht door de V.N. om terecht te staan voor mis-
daden tegen de mensheid), hield Milosevic het conflict
over etnische minderheden aan de gang.

In september 1999 tekenden de leden van de Raad
van Europa een resolutie die psychiaters identificeerden
als de ontwerpers van de etnische zuiveringscampagne.
De resolutie spoorde de raadsleden aan en nodigde ze
uit om “het materiaal dat bij elkaar gebracht is en
onderzocht is door de Franse afdeling van CCHR” te
bestuderen.13

De moderne concentratiekampen in Italië
Samen met ambtenaren en leden van het Italiaanse

parlement onderzocht de Italiaanse afdeling van CCHR,
geleid door dokter Roberto Cestari, concentratiekamp-
achtige toestanden in de psychiatrische inrichtingen. Dit
leidde tot een bevelschrift tot sluiting.

In april 1991 verscheen CCHR, samen met
ambtenaren en vertegenwoordigers van de media,
onaangekondigd bij zo'n inrichting. Er werden honder-
den mensen aangetroffen die leefden als dieren, naakt in
afgesloten kamers met scheurende muren en oude
bevlekte tafels en stoelen. Op de bedden lagen
menselijke uitwerpselen en urine. De staf stak het
overheidsgeld in eigen zak, in plaats van het te besteden
aan patiëntenzorg. Senator Edi Ronchi stelde “De
inrichtingen die ik zag waren concentratiekampen... We
kunnen de resultaten niet scheiden van de mensen die ze

Na het bestuderen van de
materialen van CCHR

over deze kwestie tekende de
Raad van Europa een

resolutie waarin de
psychiaters Karadzic en

Raskovic als de architecten
van de etnische zuiveringen
in Kosovo en Servië werden

aangewezen. De resolutie
adviseerde haar leden om de

informatie van CCHR te
bestuderen. President

Milosovic - een patiënt van
Karadzic - financieerde het

psychiatrische
moordprogramma. 

Jovan Raskovic

Radovan Karadzic

Slobodan Milosevic
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veroorzaken en we moeten het systeem beoordelen aan de
hand van resultaten. Wat ik van de psychiatrie heb gezien,
leidt bij mij alleen tot die conclusie...” In de drie jaar die
daarop volgden, werden er meer dan 20 bezoeken
afgelegd aan de vergeten inrichtingen van Italië, waarbij
tienduizenden mensen werden aantroffen, gevangen
onder dezelfde erbarmelijke omstandigheden. Zich
eenmaal van het bewijs bewust, werkte CCHR
vastberaden om deze psychiatrische voorzieningen
gesloten te krijgen.

Haar moeite werd beloond in 1996, toen de Italiaanse
regering een resolutie aannam die opdracht gaf om 97
psychiatrische inrichtingen te sluiten en te verkopen.14 Op
deze wijze werd de waardigheid van deze mishandelde
en verwaarloosde mensen hersteld: velen van hen leerden
lezen en schrijven. Ze kunnen nu werken en zijn voor het
eerst in hun leven in staat om voor zichzelf te zorgen.
CCHR kreeg een medaille uitgereikt van een
burgemeester voor haar strijd voor de mensheid.15

De medeoprichter van CCHR, Dr. Thomas Szasz (boven links) en CCHR
vertegenwoordiger Bernd Trepping uit Duitsland, verzamelen bewijzen voor schendingen
van mensenrechten voor de Raad van Europa en andere Europese instanties.

(boven) CCHR heeft misstanden
binnen Italiaanse psychiatrische

instellingen in de openbaarheid
gebracht en publiek en

overheidsfunctionarissen hierop
geattendeerd. Samen met de media

bracht zij soms onaangekondigd
bezoeken aan instellingen.

(rechts) Door de burgemeester van
Garbagnatewerd CCHR geprezen

voor haar diensten aan de samenleving.

Simon Wiesenthal,
Internationaal gerenommeerd Nazi-jager:
“Ik spreek, vanuit mijn diepste hart, mijn waardering uit voor uw
project om de mistsstanden binnen de psychiatrie actief en voor
het grote publiek aan de kaak te stellen. Zelfs in onze tijd zijn
mensen die beschouwd werden als niet-passend afgevoerd en
levend begraven; het is belangrijk dat de misdaden van de
psychiatrie bekend worden gemaakt en dat er alles aan gedaan
wordt om ze een halt toe te roepen.”

Dr. Ben Ngubane,
Voormalig minister van Kunst, Cultuur, Wetenschap en
Technologie van Zuid-Afrika:
“Ik feliciteer CCHR met het vaststellen van de onmenselijkheid
die de geestelijk zieken is opgelegd en hun onvermoeibare
campagne om dit aan de wereld bekend te maken. Als natie en
regering zullen wij samenwerken met organisaties zoals CCHR
in het streven naar het beschermen van alle burgers tegen het
soort terreur en onderdrukking die de meerderheid van de
inwoners van Zuid-Afrika  ervaren heeft tijdens de Apartheid.” 

“Het is belangrijk dat de
misdaden van de
psychiatrie bekend
worden gemaakt...”
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Voordat CCHR bestond konden grove ECT en psychochirurgie

vrijuit losgelaten worden op patiënten zonder hun toestemming.

Tegenwoordig zijn er meer dan 100 wetten die de mensheid

beschermen tegen deze en andere schadelijke praktijken.
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M
ensenrechten houden vrijheid van
wrede, onmenselijke en degraderende
behandeling in en “gelijke rechten onder
de wet”. Er bestaat geen twijfel dat de
belangrijkste behandelingen van de psy-

chiatrie schendingen van mensenrechten zijn en ze mini-
maal de toestemming van de patiënt vereisen voordat ze
begonnen mogen worden, waarbij uitdrukkelijk eerst ook
aan het informatierecht moet worden voldaan.

In de geneeskunde, in tegenstelling tot de psychiatrie,
houdt de maatstaf voor het
informatierecht (informed
consent) in, dat commu-
nicatie over de “aard en het
doel van de voorgestelde
behandeling of procedure;
de risico's en de voordelen”
van zo'n behandeling en de
alternatieven plaats vindt,
“ongeacht de daaraan ver-
bonden kosten en de mate
waarin de behandelopties
worden vergoed door de
ziektekostenverzeke-
ring.”16 Toen CCHR in 1969
werd opgericht hadden patiënten die psychochirugie, elek-
troshock en psychiatrische drugs kregen geen enkele van
die rechten, zoals het recht op goede voorlichting, die
medische patiënten hebben.

In de psychiatrie worden dezelfde rechten die een
medische patiënt heeft niet toegekend aan iemand met
het etiket “geestesziek”. In de geneeskunde kan nie-
mand gedwongen worden om een blindedarmoperatie
of zelfs chemotherapie tegen kanker te ondergaan. Psy-
chiaters daarentegen hebben de ongeëvenaarde macht om

burgers te dwingen om niet alleen elektroshocks, psy-
chochirurgie en behandelingen met drugs te ondergaan,
maar ook om daarbij beklagenswaardige lichamelijke en
geestelijke schade toe te brengen zonder voor hun akties
ter verantwoording te kunnen worden geroepen. 

Een belangrijk doel van CCHR is het instellen van
het informatierecht geweest voor alle patiënten in de
geestelijke gezondheidszorg, voordat ze aan enige vorm
van indringende en destructieve psychiatrische pro-
cedures onderworpen kunnen worden.

CCHR heeft altijd in
de frontlinies gestaan om
te eisen dat er volledige
openheid van zaken komt
over de bijwerkingen van
psychiatrische behande-
lingen. Neem bijvoor-
beeld de elektroshocks
die een zware epilepti-
sche aanval in het lichaam
veroorzaken door de toe-
diening van een elektri-
sche schok van 180 tot 460
volt door de hersenen.

In tegenstelling tot
medische hersenchirurgie om lichamelijke condities zoals
tumoren te verbeteren als de hersenen beschadigd zijn,
probeert de psychochirurgie gedrag te veranderen door het
vernietigen van volledig gezond hersenweefsel. Ze
scheuren het stuk met een scalpel, verbranden het met
geïmplanteerde elektrodes of, tegenwoordig minder vaak
toegepast, ze versnipperen de frontale hersenkwabben met
een miniatuur ijspriem. Het overlijdenspercentage bij psy-
chochirurgie is minstens 10%.

Totdat, dankzij CCHR en haar medeactievoerders,

H O O F D S T U K  V I E R
H e t  i n f o r m a t i e r e c h t

19

HOOFDSTUK VIER
Het informatierecht

“Niemand begrijpt precies 
wat ECT bewerkstelligt, maar 

er is geen twijfel dat ECT
beschadiging aan de hersenen

veroorzaakt.”
— Colin Ross, psychiater
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In 1993 tekende de gouverneur van Texas samen met wetgevers een
innovatieve ECT wet die de toepassing van ECT verbood op
kinderen onder de 16 jaar en rapportages over de toepassing van
ECT verplicht stelde, net als het bijhouden van de sterfgevallen.

belangenorganisaties van
slachtoffers en strijders voor
burger-en mensenrechten,
de bescherming van de pa-
tiënt tot stand was gebracht,
konden ECT en psychochi-
rurgie willekeurig en zonder
toestemming van de patiënt
toegepast worden.

Gerealiseerde wettelijke
maatregelen

❚ Gerechtigheid werd
verkregen voor 95 voormalige patiënten van de Lake
Alice Psychiatrische Kinder en Jeugd Kliniek in Nieuw-
Zeeland die in de jaren zeventig elektroshock
behandelingen hadden ondergaan op benen, armen en
genitaliën, vaak zonder verdoving.17 CCHR initieerde
een strafrechtelijk onderzoek, de schadelijke praktijken
werden gestopt, de “shock afdeling” werd gesloten en de
verantwoordelijke psychiater nam ontslag. Sinds 2001 is
er $6,5 miljoen dollar aan compensatie betaald aan de
tientallen slachtoffers.18

❚ In de zeventiger jaren werd in de Verenigde Staten
een wet aangenomen die het toepassen van
psychochirugie op gevangenen verbood.

❚ In 1976 werd in Californië de eerste wet aangenomen
die het informatierecht vaststelde voordat elektroshocks en
psychochirurgie gegeven mochten worden, barbaarse prak-
tijken zoals ECT op kinderen onder de 12 jaar werden verbo-
den. Deze wet werd een voorbeeldwet, en werd inhoudelijk
aangenomen door wetgevers door heel de Verenigde Staten
en in veel andere landen. 

❚ In 1977 werd bij een
overheidsonderzoek naar
psychochirurgie in New
South Wales, Australië
een getuigenis afgelegd
door een verpleegster die
assisteerde bij de wrede
operaties, die ze beschreef
als “iets uit de [Nazi]
horror kampen”. Het on-
derzoek adviseerde de
meest strenge wettelijke
maatregelen tegen het

willekeurige gebruik van deze procedure, maatregelen die
ingevoerd werden in het hele land.

❚ Tussen 1979 en 1983 hebben meer dan 30 Amerikaanse
staten wetten aangenomen die de patiënt het recht geven om
ECT en psychochirurgie te weigeren. In dezelfde periode
namen nog 13 staten wetten aan en hoewel psychochirurgie
en ECT niet afzonderlijk genoemd werden, kregen psy-
chiatrische patiënten het recht om chirurgie of ieder andere
medisch chirurgische behandeling of methode te weigeren.

❚ In 1980 werd de insulineshock verboden in
verschillende Australische staten na openbaring door CCHR
van de verschrikkelijke gevolgen die ze op patiënten hadden.

❚ In 1993 nam Texas een wet aan die de minimum
leeftijd voor ECT verhoogde naar 16 jaar; psychiaters
werden gedwongen om hun patiënten schriftelijk te
waarschuwen dat ECT potentieel dodelijk zou kunnen zijn
en permanent geheugenverlies kan veroorzaken. Samen
met andere maatregelen moeten psychiaters nu autopsie
rapporten overleggen aangaande patiënten die binnen 14
dagen overlijden nadat ze ECT hebben ondergaan. Zeker
16 psychiatrische instellingen in Texas zijn gestopt met het
geven van elektroshocks als gevolg van deze maatregelen.

❚ In de jaren negentig reserveerde de Noorse
regering duizenden dollars aan compensatiegelden voor
de 500 nog levende slachtoffers van lobotomieën in het
land vanwege de schade die ze hadden geleden door deze
psychiatrische methode die het lichaam zeer verzwakt.19

❚ In Piedmonte in Italië, de bakermat van ECT,
reageerde het parlement op de informatie van CCHR
door unaniem te stemmen tegen het toepassen van ECT
op kinderen, oude van dagen en zwangere vrouwen. In

In Piedmonte in Italië, de bakermat
van ECT, reageerde het parlement op

de informatie van CCHR door
unaniem te stemmen tegen het

toepassen van ECT op kinderen, oude
van dagen en zwangere vrouwen.
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Toscane werd in 2002 Regionale Wet #39 aangenomen die
het gebruik van ECT en psychochirurgie beperkte.

❚ In januari 2003 stelde de Nationale gezondheidsraad
van Denemarken strengere regels op aangaande ECT, elke
ECT behandeling moet verplicht gemeld worden bij de Raad.

❚ In november 2003 bepaalde het Italiaanse Con-
stitutionele Hof dat patiënten informatierecht hebben en
toestemming moeten geven voordat ECT uitgevoerd
mag worden.

CCHR leidde meer dan 10 jaar een campagne voor rechtvaardigheid
voor slachtoffers van “Deep Sleep Treatment”  (DST). Een

onderzoek door de Australische overheid resulteerde in razendsnelle
veranderingen. DST is daar nu verboden en honderden slachtoffers

van DST zijn schadeloos gesteld.
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In de V.S., waar 40% van de psychiaters te maken krijgt met rechtszaken
wegens kwalijke praktijken en waar iedere 48 uur een ”medewerker in de
geestelijke gezondheidszorg” gevangen wordt gezet, helpt CCHR met het

onthullen en vervolgen van criminele activiteiten. Zoals die van Carl
Lichtman (boven), een psycholoog uit New Jersey. Lichtman ontfutselde

36 verzekeraars 3,5 miljoen dollar (2,8 miljoen euro) wegens het
declareren van therapiesessies die nooit hadden plaatsgevonden.
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D
e Bundesrat (Eerste Kamer van het Duitse
parlement) heeft een voorstel ingediend voor... het
strafrecht.... de eisen (van CCHR) (met betrekking
tot het illegaal maken van seksueel misbruik van
patiënten door psychiaters) genieten grote steun.”

Prof. Dr. Eduard Schmidt-Jorzig, Minister van Justitie,
Duitsland, 1996.

Het seksueel misbruiken van emotioneel labiele patiënten
doet een steeds groter wordende woede ontstaan tegen
psychiaters en psychologen -
van oudsher hoeven zij al het
minste verantwoording af te
leggen omdat de schuldigen
vaak worden beschermd door
hun collega's. Het is vernieti-
gend voor de “professionals”
in de geestelijke
gezondheidszorg dat een 10%
van hen toegeeft zowel hun
volwassen als hun jeugdige
patiënten seksueel te misbruiken. Volgens een andere studie zou
dat cijfer wel eens 25% kunnen zijn. 

CCHR heeft verschrikkelijke misdaden onthuld en heeft
campagne gevoerd voor een daadkrachtige uitvoering van de
Strafwet ten aanzien van therapeuten in de geestelijke
gezondheidszorg die hun patiënten verkrachten of seksueel
misbruiken en die zich verschuilen achter hun rol als therapeut
om hun misdaden af te zwakken.

In de loop van haar onderzoeken naar klachten van
patiënten heeft CCHR ook enorme fraudes aan het licht gebracht
in de geestelijke gezondheidszorg zoals:

❚ Nota's indienen bij verzekeringmaatschappijen voor het
seksueel misbruiken van een patiënt en dat “therapie” noemen.

❚ Een verzekeringsmaatschappij een nota sturen voor
geestelijke gezondheidstherapie terwijl de patiënt in een coma ligt.

❚ Dagelijkse “groepstherapie” sessies verschaffen, die
bestonden uit het uitdelen van gratis kopjes koffie, gezellig doen
en naar muziek luisteren. Sommige oudere patiënten kregen een
nota voor het kijken naar televisie en bingo spelen.

Paul McDevitt, een advocaat uit Massachusetts, zei over
fraude in de gezondheidszorg over psychiaters en psychologen:
“Die mensen hebben absoluut geen ethiek. Ze zijn gewetenloos.
Ze zijn als de grafschenners in het oude Engeland die lijken
leverden aan de medische opleidingen.”20

CCHR onderzoekt
voortdurend criminele
toestanden binnen de
geestelijke gezond-
heidszorg en helpt patiën-
ten om criminele praktij-
ken te rapporteren aan de
politie en de bevoegde
autoriteiten. Zij steunt
openbare aanklagers met
onderzoek en bewijs.

CCHR maakte een website, www.psychcrime.org, waarop meer
dan 1.000 veroordelingen van psychiaters, psychologen en
psychotherapeuten tussen 1998 en 2004 worden vermeld. 43%
van de veroordelingen waren voor fraude, diefstal en
verduistering, 32% voor seksuele misdrijven, 7% voor het
mishandelen van patiënten en geweldsmisdrijven, 6% voor
drugsgebruik en nog eens 6% voor doodslag en moord. 

Bescherming van patiënten
Bij het beschermen van patiënten tegen seksueel misbruik

en fraude zijn de volgende waarborgen geschapen:
Meer dan 25 wetten die zich richten tegen het groeiende

aantal seksuele misdrijven door psychiaters en psychologen zijn
in het strafrecht opgenomen in de Verenigde Staten, Australië
(Victoria), Duitsland, Zweden en Israël. 

HOOFDSTUK VIJF 
Het onthullen van criminele

psychiatrische mishandelingen

“Deze mensen hebben geen enkel gevoel
voor ethiek. Ze zijn moreel volledig

failliet. Ze lijken op de grafschenners uit
het oude Engeland die de medische

scholen van lijken voorzagen.”
- Paul McDevitt, Raadslid in Maccachussetts.

H O O F D S T U K  V I J F
H e t  o n t h u l l e n  v a n  c r i m i n e l e  p s y c h i a t r i s c h e  m i s h a n d e l i n g e n

23
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Een Zweedse wet die in 1994 werd aangenomen maakt het
mogelijk om een therapeut die schuldig wordt bevonden aan sek-
suele mishandeling te veroordelen tot een gevangenisstraf van
maximaal zes jaar.

Er zijn in de Verenigde Staten talloze onderzoeken
uitgevoerd naar fraude in de geestelijke gezondheidszorg. Die
resulteerden in wetten, die nu het gebruik van “bounty hunters”,
die mensen met een goede verzekering opsporen om ze gedwon-
gen te laten opnemen in psychiatrische inrichtingen, verbieden.

De onderzoeken van CCHR naar de roofzuchtige en op geld
beluste praktijken leidden er uiteindelijk toe dat tegen een
Amerikaanse particuliere ziekenhuisketen 14 afzonderlijke
onderzoeken liepen van de federale overheid en de staat voor
fraude en misbruik van patiënten. Psychiatrische inrichtingen
hadden “bounty hunters” ingehuurd om patiënten te ontvoeren
om ze tegen hun wil vast te houden en hun verzekeringen uit te
melken. De hospitaalketen betaalde $740 miljoen in strafrech-
telijke en civiele boetes.21 Er werden daarna wetten uitgevaardigd
waarin het gebruik van “bounty hunters” in de gezondheidszorg
illegaal werd verklaard.

Het schandaal had een domino-effect in de Verenigde Staten
waarbij talloze andere particuliere psychiatrische instellingen
miljoenen op tafel moesten leggen voor terugbetalingen, boetes en
schikkingen. In september 1998 verbood Medicare, 80
Community Mental Health Centers in negen staten om zorg te
verlenen aan ouderen en gehandicapten vanwege die enorme
fraude.22

In 2000 stelde het Amerikaanse Ministerie van Justitie een
onderzoek in naar een andere particuliere keten van
psychiatrische instellingen, Charter Behavioral Systems, Inc.,
wegens fraude en misbruik. Het bedrijf stemde ermee in de
overheid $7 miljoen te betalen om beschuldigingen van het teveel
geld in rekening brengen bij de overheidsverzekeringen en andere
federale programma's te schikken.23

”Het is niet eerlijk om te doen alsof
gedwongen hulp voor geestelijk 

gestoorden altijd goed voor ze is en dat het
niet toepassen van dwang hetzelfde is als ze
’zorg onthouden’... de geschiedenis leert ons

om uit te kijken voor weldoeners die ons 
van onze vrijheid beroven.”

- Thomas Szasz, emeritus professor in de psychiatrie.

REGERING HOUDT RAZZIA’S OP PSYCHIATRIE:
Op 26 augustus 1993 vielen 5 officiële regeringsinstanties, waaronder de FBI, de
kantoren en ziekenhuisfaciliteiten van een vooraanstaande particuliere
ziekenhuisketen binnen, de National Medical Enterprises (NME). In 1994
werd de NME veroordeeld tot het betalen van een record boete van 740 miljoen
dollar (604 miljoen euro) wegens psychiatrisch misbruik en fraude. 
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Overheidsinstanties bleven de psychiatrie waarschuwen
door in 2004 de Amerikaanse Defense Criminal Investigative
Service een rapport uit te brengen waarin werd onthuld dat er “een
toename van fraude was ontdekt bij het verlenen van geestelijke
gezondheidszorg”. Ook de zorg die werd geleverd door zieken-
huizen, klinieken en particulieren therapeuten viel daaronder.24

De fraude is niet beperkt tot de Verenigde Staten. In Japan
leidde in 1998 de ontdekking, dat particuliere instellingen op grote
schaal fraudeerden en het aantal werkzame artsen en verpleegsters
in de inrichtingen oppompten om zo meer geld van de overheid te
krijgen, tot de veroordeling en opsluiting van verscheidene
psychiaters.

Op 1 december 1998 viel de politie drie particuliere
psychiatrische ziekenhuizen binnen in Ticino in Zwitserland en
arresteerde een vooraanstaand psychiater Dr. Renzo Realini voor
fraude en valsheid in geschrifte.25 De administratie toonde aan dat
Realini patiënten had gefactureerd voor een therapiebehandeling
van “30 uur” per dag.

Seksuele misdaden komen veel voor binnen de geestelijke
gezondheidszorg over de hele wereld. De psychiaters hieronder zijn

veroordeeld wegens het molesteren van kinderen, en hebben een
lange voorgeschiedenis van seksueel misbruik van hun patiënten.

Gezamenlijk zijn ze veroordeeld tot meer dan 130 jaar
gevangenisstraf.

Erica-Irene Daes, Speciaal Rapporteur
Rapport aan de Commissie Mensenrechten 
van de Verenigde Naties

”Het realiseren van hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg en
het behoud van de rechten van individuen volgens de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens, zijn de voornaamste taken van CCHR. CCHR is
verantwoordelijk voor vele belangrijke hervormingen. Zeker 30 wetten [nu
meer dan 100] zijn over de hele wereld tegengehouden door de acties van
CCHR. Wetten die anders de rechten van patiënten nog verder beperkt
zouden hebben, of de psychiatrie meer macht hadden gegeven om
minderheden en individuen tegen hun wil op te nemen.”

Robert Butcher 
Advocaat en procureur, West Australië, 2004

”Ik heb sinds 1980 met CCHR samengewerkt en ik ken het als een
vastberaden organisatie die werkt aan het bereiken van betere rechten voor
mensen met een geestelijke ziekte. CCHR heeft wijzigingen voorgesteld aan
regeringen op het gebied van wetgeving aangaande hervormingen in de
geestelijke gezondheidszorg en heeft anderen geactiveerd en aangemoedigd
met hun effectieve inspanningen voor een beter, eerlijker en werkbaar
systeem.”

Jonathan Lubell
Advocaat uit New York en voormalig voorzitter 
van het Nationale Gilde van Advocaten, afdeling New York, 2001. 

”In de afgelopen jaren ben ik bekend geraakt met het werk van CCHR op
het gebied van mensenrechten als het ging over wangedrag van psychiaters
en het daarbij behorende misbruik van psychiatrische drugs. Ik ontdekte dat
de inspanningen van CCHR om de boosdoeners te ontmaskeren en hun
activiteiten te stoppen nooit afnamen. De inspanningen van CCHR om de
slachtoffers van mishandeling en misbruik te verdedigen, zijn
indrukwekkend. Tot slot staat het buiten kijf dat CCHR gemotiveerd wordt
door zorg voor mensenrechten.”

“CCHR is verantwoordelijk voor
veel belangrijke hervormingen...”

Diverse overheidslichamen hebben hun
erkenning geuit voor de effectieve inspanningen

van CCHR gedurende ruim 30 jaar.
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Op het gala van de jaarlijkse uitreiking van de Mensenrechten Prijs van 
het Citizens Commission on Human Rights (boven) waren medeoprichter
Professor Thomas Szasz en Tom Cruise - de twee grootste critici van de
psychiatrie ter wereld.
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H
et recht om een grondig medisch, klinisch
onderzoek te ondergaan bij een competente
beroepsbeoefenaar van zijn eigen keuze, om er
zeker van te zijn dat zijn geestelijke conditie
niet veroorzaakt wordt door een niet ontdekte,

niet behandelde lichamelijke ziekte, afwijking of verwonding
en het recht om een tweede mening te vragen.” - Artikel 3,
CCHR’s Declaratie voor Mensenrechten in de Geestelijke
Gezondheidszorg.

CCHR is al lang een voorstander van een grondig
lichamelijk onderzoek door
een niet-psychiatrische arts
voor mensen waarvan ver-
ondersteld wordt dat ze een
geestelijk probleem hebben.
Ongediagnostiseerde en on-
behandelde lichamelijke
aandoeningen kunnen
“psychiatrische sympto-
men” veroorzaken. In 1982
voerde CCHR campagne
voor de Senate Bill 929 in
Californië; in het bijbeho-
rende experiment werden
mensen in particuliere psychiatrische instellingen,
lichamelijk onderzocht.26 CCHR was vertegenwoordigd in
de adviescommissie die het project begeleidde. De resultaten,
die officieel werden gepubliceerd in 1989 toonden aan dat
ruim 39% van de 500 onderzochte patiënten lichamelijke
ziekten had die niet waren gediagnosticeerd door de
behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg.

Charles B. Inlander, woordvoerder van de People’s
Medical Society, schreef in Medicine on Trial: “Mensen met
echte of veronderstelde psychiatrische of gedragsproblemen
worden vaak verkeerd gediagnosticeerd, er wordt hen

hierdoor enorme schade aangedaan... Velen van hen hebben
geen psychiatrische problemen maar lichamelijke
symptomen die op geestelijke condities kunnen lijken. Ze
krijgen verkeerde diagnoses, worden aan de drugs gezet en
in instellingen opgesloten, ze komen in een mallemolen
terecht waar ze misschien nooit meer uit zullen komen...”27 

Door de wijde verspreiding van de publicaties van
CCHR (brochures, nieuwsbrieven, boeken en folders) en
haar internetsite worden steeds meer patiënten, families,
professionals, wetgevers en talloze andere geïnteresseerde

burgers geïnformeerd over
de waarheid over de psy-
chiatrie en over het feit dat
er iets effectiefs aan gedaan
moet worden.

De publicaties van
CCHR laten de destructieve
invloed van de psychiatrie
zien op het onderwijs,
kinderen, racisme, de
rechtsspraak, waarden en
normen, ouderen, religie,
creativiteit en de samen-
leving als geheel.

Johanna Reeve-Alexander, een arts aan het Tara Health
Center in West-Australië, stelt: “Ik heb bij CCHR het
zorgzame, toegewijde, menselijke en vastbesloten team van
professionele mensen leren kennen, die helpen om licht te
werpen op de weerzinwekkende waarheid over psy-
chiatrische praktijken... Zonder CCHR dat de deuren opent
en het licht laat schijnen over deze praktijken door haar
boeken, bewustzijnscampagnes, interventie op overheids-
niveau en doorlopend onderzoek, zou het publiek zich niet
bewust zijn van de schadelijke praktijken in deze medische
sector.”

HOOFDSTUK ZES
Het bereiken van 

geestelijke gezondheid

H O O F D S T U K  Z E S
H e t  b e r e i k e n  v a n  g e e s t e l i j k e  g e z o n d h e i d

27

“Het realiseren van hervormingen in de
geestelijke gezondheidszorg en het behoud 
van de rechten van individuen volgens de

Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens zijn de voornaamste taken van CCHR.

CCHR is verantwoordelijk voor vele 
belangrijke veranderingen op dit gebied.” 

– Eric-Irene Daes, speciaal rapporteur, in haar rapport 

aan de Mensenrechtencommissie van 

de Verenigde Naties, 1986.
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Declaratie van mensenrechten in
de geestelijke gezondheidszorg

HET BESCHERMEN VAN VRIJHEID

D
e Code van Neurenberg en de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens zijn
geschreven in respectievelijk 1947 en 1948, om te
voorkomen dat de verschrikkelijke schendingen
van mensenrechten zoals de medische experi-

menten en genocide, zoals die uitgevoerd werden door Nazi
psychiaters tijdens de Tweede Wereldoorlog, zich ooit nog
kunnen herhalen. 

De volgende punten uit de Universele Verklaring voor de
Rechten van de Mens verte-
genwoordigen de universele
intentie van de schrijvers:

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 be-
handeling of bestraffing.”

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

De Code van Neurenberg is gericht op de wetgeving en
ethiek rond experimenten op mensen. Punt 1 van de Code
bevestigt de essentiële rechten van patiënten om beschermd te
worden tegen onvrijwillige medische experimenten. 

Met het verstrijken van de tijd heeft de psychiatrie diverse
pogingen gedaan om deze bescherming die deze beide Codes
bieden, te ondermijnen. Op dit moment schenden veel psy-
chiaters dagelijks, routinematig, de Verklaring van Rechten
voor de Mens en de Code van Neurenberg. 

Door stigmatiserende etiketten, onwetenschappelijke
diagnoses, wetten voor snelle gedwongen opnamen en wrede
depersonaliserende “behandelingen” lijden duizenden
mensen op de wereld dagelijks onder het dwingende systeem
van de psychiatrie. Het systeem is een schoolvoorbeeld van het
schenden van mensenrechten. De huidige psychiatrie heeft
geen wetenschappelijke waarde en weet het, en geeft het toe,
maar ze blijven de charade voortzetten omdat ze er veel geld
mee verdient.

Meer over CCHR
CCHR onderzoekt, documenteert en onthult psychia-

trische misstanden. Duizenden mensen nemen jaarlijks contact
op met CCHR om schadelijke psychiatrische praktijken en
misdaden te melden, onder andere: wederrechtelijke
vrijheidsberoving, fraude, seksueel misbruik, mishandeling,
maar ook onmenselijke behandelingen en slechte omstandig-
heden in psychiatrische inrichtingen. De onderzoeken van
CCHR hebben geleid tot de vervolging van honderden

psychiaters, psychologen en
medewerkers in de geestelijke
gezondheidszorg. Dit heeft
wetgevers aangezet tot het
ontwikkelen van wetten en
regels die mensen bescher-
men tegen de kwalijke prak-
tijken van de psychiatrie.

CCHR getuigt ook voor
onderzoekscommissies van
overheden over de hele
wereld over psychiatrische
mishandeling en bereidt

statistieken en rapporten voor en draagt bewijsmateriaal aan
voor overheid en strafrechtsysteem. Zij informeert het publiek
via de media. CCHR werkt samen met gelijkgestemde groepen
en met wetgevende, gerechtelijke instellingen, Ministeries
voor Volksgezondheid en Medische Tuchtcolleges om de
mensenrechten te herstellen in de geestelijke gezondheidszorg.

CCHR adviseert mensen die lijden onder negatieve
bijwerkingen van psychiatrische behandelingen om een
grondig lichamelijk onderzoek uit te laten voeren door
betrokken niet-psychiatrische medische specialisten.

Onze Adviesraad bestaat uit burgers en professionals
waaronder artsen, andere medische specialisten, juristen, en
strijders voor burger-en mensenrechten die ons adviseren over
de vele onderwerpen die voortkomen uit de humanitaire
programma’s van CCHR.

Declaratie voor mensenrechten
CCHR volgt haar Declaratie voor Mensenrechten in de

Geestelijke Gezondheidszorg zoals die is opgeschreven in
1969, om te helpen met het definiëren, verdedigen en algemeen
bekend maken van de noodzaak om de mensenrechten van

“Niemand zal onderworpen
worden aan folteringen, noch aan
wrede, onmenselijke of onterende

behandeling of bestraffing.”
– Artikel 5, Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens
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Dr. Lois Achimovich, 
Consultatief psychiater, 2004

“Middels voorlichting, belangenbehartiging en acties in de
gemeenschap heeft CCHR een werkelijke bijdrage geleverd aan 
de beweging richting vrijwillige en menselijke omgang met
psychiatrische patiënten.

In mijn relatie met CCHR, die midden jaren tachtig begon, 
heb ik de staf ervaren als professioneel en duidelijk wat betreft de
informatie die ze hebben gegeven over de wettelijke rechten van
[patiënten]”. 

Rosa Anna Costa
Regionaal raadslid in de Commissie Volksgezondheid,
Piemonte, Italië, 2003

“We moeten doorgaan te spreken voor diegenen die dat niet
kunnen… We moeten, als organisaties, de verantwoordelijkheid
nemen om de campagne te leiden, en ik waardeer CCHR voor wat ze
doen in dit veld…Ik geloof dat [het werk van CCHR] uitgebreid zou
moeten worden zodat meer mensen te weten kunnen komen wat voor
mishandelingen er uitgevoerd worden door de “niet zo ethische”
artsen…Ik dank CCHR voor wat ze doet.” 

LeAnna Washington
De staat Pennsylvania, 2002

“Omdat [CCHR] werkt aan het beschermen van de rechten van
individuen, zoals die staan in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, tegen ‘wrede, onmenselijke of onterende
behandelingen’…wenst het Huis van Afgevaardigden [CCHR
International] geluk…met haar nobele humanitaire inspanningen die
lange tijd herinnerd en zeer gewaardeerd zullen worden.” 

“Ik dank CCHR…”

LeAnna Washington

geestelijk gestoorden te garanderen. 
Een gedeelte van deze lijst omvat de volgende rechten: 
❚ Niemand zal psychiatrische of psychologische

behandelingen krijgen tegen zijn wil. 
❚ Persoonlijke rechten mogen aan niemand worden

ontzegd om reden van een zogenaamde geestelijke ziekte,
zonder een eerlijke rechtszaak door juristen met gepaste
juridische representatie. 

❚ Niemand zal opgenomen of vastgehouden mogen
worden in een psychiatrische inrichting, ziekenhuis of andere
faciliteit om zijn religieuze, politieke of culturele overtuigingen
en praktijken.

❚ Elke patiënt heeft het recht om als mens met respect
behandeld te worden; om een grondig medisch, klinisch
onderzoek te ondergaan bij een competente beroepsbeoefenaar
van zijn eigen keuze; het recht om behandeling te accepteren of
te weigeren en speciaal het recht om sterilisatie,
elektroshockbehandeling, insulineshock, lobotomie (of elke
andere psychochirurgische hersenoperatie) aversietherapie,

narcotherapie, deep sleep therapie en psychiatrische drugs te
weigeren. 

❚ Een patiënt heeft het recht op kopieën van zijn/haar
psychiatrisch medisch dossier en het recht om de valse
informatie die daarin staat vermeld juridisch aan te vechten als
ze schadelijk zijn voor de reputatie.

❚ Een patiënt moet het recht hebben om psychiaters, hun
organisaties en associaties, de instelling of de staf aan te klagen
voor onwettige opnamen, valse rapporten, of schadelijke
behandelingen. 

❚ Een patiënt heeft het recht op een veilige omgeving
zonder personen die daar zijn geplaatst wegens criminele
overtredingen.

❚ Een patiënt heeft het recht op onderwijs of opleiding die
de persoon in staat stelt beter in zijn eigen onderhoud te
voorzien wanneer men wordt ontslagen uit de instelling. Het
recht om deze opleiding of dit onderwijs zelf te kiezen en het
recht om bezoek te mogen ontvangen en een geestelijke van het
eigen geloof.
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HET VOLBRENGEN VAN  HAAR MISSIE 
CCHR in actie

Beroemdheden 
vechten voor de 
rechten van kinderen

Veel beroemdheden ondersteu-
nen de campagne van CCHR
om kinderen te beschermen

tegen psychiatrische mishandeling: 1)
Zangeres en componste Lisa Marie
Presley legt een verklaring af aan de
Amerikaanse Government Reform
Committee over het drogeren van
kinderen met psychiatrische drugs; 2)
Meervoudig Grammy Award winnaar
zanger David Pomeranz treedt op op
een benefiet-concert; 3) Actrices
Kirstie Alley en Kelly Preston leiden
de mars voor de rechten van kinderen
door CCHR. 

Tentoonstellingen
Het internationale hoofdkantoor van
CCHR in Los Angeles huisvest een
permanente tentoonstellling met
documentaires over diverse aspecten
van de psychiatrie. 4) De 12 reizende
tentoonstellingen van CCHR zijn op
veel plaatsen geweest, waaronder de
plaats van het monument van het
concentratiekamp van Dachau in
Duitsland.

1

2

4

3
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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.

Commissarissen van CCHR
De commissarissen van CCHR bestaan onder andere

uit artsen, advocaten, voorvechters van mensenrechten en
beroemdheden die zich uitspreken over de diverse
activiteiten van CCHR: 5) Advocaat Kendrick Moxon zit
openbare hoorzittingen over psychiatrische mishandeling
voor; 6) De woordvoerder van CCHR Italië, Dr. Roberto
Cestari, staat de media te woord nadat hij een
psychiatrische inrichting heeft geïnspecteerd; 7) De
Italiaanse arts Giorgio Antonucci werkt samen met CCHR
om te laten zien dat een vriendelijke en medische, niet-
psychriatische behandeling de geestelijk gestoorde kan
helpen; 8) Zanger, componist en acteur Isaac Hayes en 9)
Award winnaar en milieudeskundige Lawrence Anthony
spraken zich beiden uit tegen de wreedheden van de
psychiatrie.

5

6 7

8 9

DOEL VAN DE
ORGANISATIE
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CHR heeft het geweldige voordeel om te
kunnen samenwerken met gelijkgestem-
den bij haar inspanningen om het veld
van de geestelijke gezondheidszorg op te
schonen. Elk jaar reikt CCHR Inter-

national Mensenrechten awards uit aan wetgevers,
onderwijskundigen, artsen, journalisten, advocaten
en schrijvers:

Beverly Eakman,
Mede-oprichter van
het Amerikaanse
Onderwijskundige
Consortium en
schrijver van de best-
seller Cloning of the
American Mind:
“In mijn ervaring is
CCHR de enige organi-
satie die het opneemt
tegen mishandeling en
fraude in de psychia-
trie. Het was de eerste
organisatie die een
tegengesteld stand-
punt vertegenwoordigde. CCHR heeft
standvastig vastgehouden aan het Grondwettelijk
recht van individuen op vrijheid van geweten. Ze
hebben onvermoeibaar gewerkt om het recht van
alle ouders om beslissingen te nemen over de
opvoeding en de scholing van hun kinderen. Ik
waardeer CCHR voor hun ongelofelijke
doorzettingsvermogen…”

Elvira Manthey,
Enige overlevende van de Nazi psychiatrische
inrichting Brandenburg-Havel in Duitsland, 2000:
“Tijdens mijn zoektocht naar gerechtigheid en het
herstellen van de menselijke waardigheid die
mijzelf en mijn zusje Lisa [vermoord in de
gaskamer] is afgenomen, heb ik vele eerlijke en
hulpvaardige mensen ontmoet waaronder de
mensen van CCHR...Ik waardeer jullie steun; het
geeft mij de kracht en moed om door te gaan tot
de dag waarop de Duitse psychiaters eindelijk de
volle verantwoordelijkheid nemen voor de
misdaden van hun ’voorgangers’.”

Janice Hill, 
Oprichtster van het “Overload Network”, 
een Schotse groep die ouders informeert over 
de stigmatiserende labels en het drogeren 
van kinderen door de psychiatrie, 2001:
“CCHR is een gezond recept voor wat er mis is met onze
kinderen, onze scholen en onze samenleving. Het is een
no-nonsense groep die zegt waar het op staat. Ik hoop

dat iedere ouder en
leerkracht toegang houdt
tot de informatie van
CCHR. Ik hoop ook dat
ze het uitstekende advies
van CCHR serieus nemen.
Sta niet toe dat scha-
delijke psychiatrische diag-
noses, behandelingen en
drugs nog een ander kin-
derleven of de toekomst
van een kind ruïneren.”

Dr. Mary Ann Block
Schrijver van No More
ADHD, 2002:
“Ik ben zo trots en bevoor-

recht door de samenwerking met deze opvallende
organisatie. Het niveau van betrokkenheid en de
toewijding die iedereen heeft zijn echt bijzonder. Ik ben
blij dat ik jullie gevonden heb, maar ik twijfel er niet aan
dat het zo heeft moeten zijn. Ik realiseerde me dat ik niet
alleen stond in de strijd [voor de rechten van kinderen]...
Er is al veel goed werk verzet door de inspanningen van
CCHR en de mensen waar ze mee samenwerken. Helaas
is er nog enorm veel werk te doen.”

Dr. John Breeding,
Schrijver van The Wildest Colts 
Make the Best Horses, 2003: 
“Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van de steeds
doorgaande inspanning van de Citizens Commission on
Human Rights om ons allemaal te beschermen tegen de
valse overtuigingen en schadelijke praktijken van de
psychiatrie. Ik heb veel samengewerkt met CCHR en heb
veel waardering voor de staf. Er wordt enorme schade
aangericht aan ons allemaal door de huidige psychiatrie.
Het goede nieuws is dat meer en meer mensen zich
hiervan bewust worden en dat meer en meer mensen er
actie tegen ondernemen.”

”Tijdens mijn zoektocht naar 
gerechtigheid en het herstellen van de 

menselijke waardigheid die mijzelf en mijn zusje
Lisa [vermoord in de gaskamer] is afgenomen, 
heb ik vele eerlijke en hulpvaardige mensen

ontmoet waaronder de mensen van CCHR...Ik
waardeer jullie steun; het geeft mij de kracht 
en moed om door te gaan tot de dag waarop 

de Duitse psychiaters eindelijk de volle
verantwoordelijkheid nemen voor de 
misdaden van hun ’voorgangers’.” 

– Mevrouw Elvira Manthey.

CITIZENS COMMISSION 
ON HUMAN RIGHTS
Mensenrechten awards

Beverly Eakman

Mary Ann Block 

Elvira Manthey

C

18905-20-Dut CCHR  11/17/04  2:21 PM  Page 32



Bezorgde groepen en personen zouden onophoudelijk moeten pleiten voor juridische en
wettelijke bescherming die de psychiatrie dwingen om de individuele rechten van mensen te
eerbiedigen en de waardigheid van de persoon te erkennen. Hieronder valt bescherming tegen
economische, seksuele en andere vormen van exploitatie.

Er moet wettelijke bescherming komen om zeker te maken dat psychiaters en psychologen het
recht van personen om al hun burgerlijke, economische, sociale en culturele rechten uit te
oefenen, zoals die worden erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het
Internationale Covenant on Civil and Political Rights en andere relevante instrumenten zoals de
Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or
Imprisonment, niet schenden.

Niemand zou ooit gedwongen moeten worden om elektroshock behandelingen,
psychochirurgie, dwangbehandelingen of behandelingen met bewustzijnsveranderende drugs te
ondergaan. Regeringen zouden dit soort mishandeling bij de wet moeten verbieden.

De verantwoordelijke leidinggevenden van regulerende instanties en hun adviseurs moeten
strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die veroorzaakt wordt door
psychiatrische drugs en andere psychiatrische “behandelingen” als is vastgesteld dat ze wisten,
of zouden behoren te weten van dit soort schade door klinische onderzoeken, rapportages over
bijwerkingen of uit brede publieke informatie.

Iedere persoon die onderworpen is aan mishandeling zou hulp moeten krijgen bij het indienen
van klachten bij de politie of regulerende instanties. Deze klachten moeten onderzocht worden
en indien nodig moet er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld worden. De persoon moet
geholpen worden bij het krijgen van goed juridisch advies over het indienen van civiele klachten
en het eisen van schadevergoedingen van alle overtredende psychiaters, de instellingen waar ze
werken, hun organisaties en opleidingsinstituten.

De Verenigde Naties, Non-Governmental Organizations, mensenrechtengroepen en betrokken
burgers moeten samenwerken om een nieuw Internationaal Mensenrechten Convenant op te
stellen dat ervoor zorgt dat regeringen hun burgers gaan beschermen tegen hersenspoeling en
mishandeling door de psychiatrie.

2
3
4

6

5

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

AANBEVELINGEN
Aanbevelingen

1
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CCHR INTERNATIONAL
ADVIESRAAD
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Educatie is een essentieel onderdeel van elk initiatief dat gericht is
op het omkeren van sociale neergang. CCHR neemt deze verant-
woordelijkheid heel serieus. Door de grootschalige verspreiding

van de internet site, boeken, nieuwsbrieven en andere publicaties van
CCHR, worden meer en meer patiënten, gezinnen, mensen die werkzaam
zijn in de gezondheidszorg, politici en talloze anderen op de hoogte

gebracht van de feiten over de psychiatrie en over effectieve maatregelen
die genomen kunnen en moeten worden.

De publicaties van CCHR – verkrijgbaar in 15 talen – laten de
schadelijke invloed van de psychiatrie zien op racisme, onderwijs, recht,
het afkicken van drugs, normen en waarden, bejaardenzorg, religie en
vele andere gebieden. De lijst publicaties bevat ondermeer:

Citizens Commission on Human Rights
HET VERHOGEN VAN HET BEWUSTZIJN

WAARSCHUWING: Stop nooit met het slikken van psychiatrische drugs zonder
het advies en de begeleiding van een betrouwbare, niet-psychiatrische arts.

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.



“We zouden CCHR eer moeten 

betuigen, dit is werkelijk de groep 

die voor het eerst in de geschiedenis

van de mensheid een georganiseerde,

politieke, sociale en internationaal

betekenisvolle stem laat klinken 

om de psychiatrie te bestrijden. 

Dit is sinds mensenheugenis 

nog nooit eerder gebeurd.”

— Thomas Szasz M.D. 
emeritus professor in de psychiatrie 
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