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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.

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
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M oeten we ons zorgen maken over de
berichten dat één op de vier mensen
het slachtoffer zal worden van een
wereldwijde epidemie van geeste-
lijke ziekten? 

Volgens de schrijvers van dit soort alarmerende be-
richten, de psychiatrische industrie, dreigen we over-
spoeld te worden door geestelijke stoornissen en is dit
alleen te stoppen door het verhogen van de subsidies. Ze
waarschuwen ons voor rampen als dit niet gebeurt. 

De psychiatrie waarschuwt ons echter niet
voor de bron van deze alarmerende statistieken,
hun eigen Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM-IV) en het hoofdstuk over
geestelijke stoornissen in de International
Classification of Diseases (ICD-10). Beide worden
momenteel aangevallen wegens hun gebrek aan
wetenschappelijke onderbouwing en geloof-
waardigheid, en hun nadruk op behandelingen met
psychiatrische drugs als enige oplossing.

“Er bestaan inderdaad veel illusies over de DSM
en de ontwikkelaars ervan geloven dat hun droom
over de bruikbaarheid en wetenschappelijkheid ervan
is uitgekomen...”1 Dit is de conclusie van de profes-
soren Herb Kutchins (verbonden aan de California
State University), en Stuart A. Kirk (verbonden aan de
University of New York), schrijvers van diverse boeken
over de gebreken van de DSM. 

De “bittere pil” is echter dat de DSM “een niet
succesvolle poging is om teveel menselijke problemen
te medicaliseren”. 

Professor Edward Shorter, schrijver van A History

of Psychiatry, stelt: “Psychiatrie à la DSM-IV kiest niet
voor een moderne wetenschappelijke benadering,
maar lijkt te verdwalen in een woestijn van opinies”.2

Wij hebben dit rapport samengesteld voor die-
genen die verantwoordelijk zijn voor het beleid, de
vergoedingen van zorgverzekeringen en de subsidies
voor de geestelijke gezondheidszorg. Het is ook ge-
schreven voor de ambtenaren en beleidsmakers die
zich bezighouden met het beschermen van de volks-
gezondheid en het welzijn van hun burgers. 

Als gevolg van het wijdverspreide vertrouwen in
de DSM, met zijn steeds langer wordende lijst van gees-
telijke stoornissen, kan er voor elk ervan legaal een psy-
chiatrische drug voorgeschreven worden. Een aantal
schokkende statistieken: 

❚ Zeventien miljoen schoolkinderen op de 
wereld zijn gediagnosticeerd met een geestelijke 
stoornis en hebben een cocaïneachtig stimulerend
middel of een antidepressivum voorgeschreven
gekregen als behandeling.

❚ Het gebruik van psychiatrische drugs neemt
wereldwijd snel toe; in 2002 werden er meer dan 100
miljoen recepten voor antidepressiva uitgeschreven
voor een bedrag van $19.5 miljard.3

❚ In Frankrijk is één op de zeven recepten een
recept voor psychiatrische drugs; meer dan 50% van de
werklozen, 1,8 miljoen mensen, gebruiken
psychiatrische drugs.4

Ondertussen is het internationale budget voor 
de geestelijke gezondheidszorg, door op de DSM ge-
baseerde statistieken, de pan uitgerezen in de afgelopen
tien jaar.

I N L E I D I N G
Het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing binnen de psychiatrie
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❚ In de Verenigde Staten steeg het budget voor de
geestelijke gezondheidszorg met 142%, van $ 33 miljard
in 1994 tot meer dan $ 80 miljard in 1999. 

❚ In Zwitserland steeg het budget van € 65 miljoen
in 1988 naar € 165 miljoen in 1997.

❚ Duitsland besteedt €2,34 miljard per jaar aan
“geestelijke gezondheid”.

❚ Ook in Frankrijk steeg het budget voor de geeste-
lijke gezondheidszorg enorm, het was verantwoordelijk
voor € 361 miljoen van het begrotingstekort in 1996.5

Ondanks de enorme uitgaven, hebben landen nu te
maken met record cijfers betreffende kindermis-
handeling, zelfmoord, drugsmisbruik, geweld en
misdaad, hele reële problemen waarvoor de psychiatrie
geen oorzaak weet, noch de oplossing heeft. We kunnen
veilig de conclusie trekken dat het verminderen van de
psychiatrische budgetten niet zal leiden tot een ver-
slechtering van de geestelijke gezondheid. Minder
subsidie voor schadelijke psychiatrische praktijken zou
feitelijk de geestelijke gezondheid verbeteren. 

De bewijzen die hier worden gepresenteerd komen
van artsen, advocaten, rechters, psychiaters, ouders en
anderen die zich actief bezig houden met de geestelijke
gezondheidszorg of aanverwante werkvelden. De
deskundigen zijn het erover eens dat de initiatieven van
de psychiatrie die gebaseerd zijn op de DSM zoals het
versoepelen van de wetten voor gedwongen opnamen en
de uitbreiding van de zogenaamde ambulante geestelijke
gezondheidszorg, schadelijk zijn voor de samenleving in
menselijke en in economische termen. Hetzelfde geldt
voor programma’s zoals het onderzoeken van jonge
kinderen op geestelijke stoornissen op scholen.

De claim dat alleen meer subsidie de problemen op
zal kunnen lossen heeft zijn geloofwaardigheid
verloren. De vakgebieden die gebaseerd zijn op
wetenschappelijke claims worden regelmatig op-
geroepen om hun theorieën te onderbouwen met
empirisch bewijs. Wanneer centra voor het bestrijden
van gevaarlijke ziekten subsidie ontvangen resulteert
dit in de ontdekking van een biologische oorzaak en de
ontwikkeling van een geneeswijze. Er bestaan
biologische testen om de aan- of afwezigheid van een

lichamelijke ziekte vast te stellen. Mensen kunnen
lijden onder ernstige geestelijke problemen, maar de
psychiatrie heeft geen objectieve, lichamelijke test om
de aanwezigheid van een geestelijke ziekte vast te
stellen. De diagnoses zijn puur subjectief.

De huidige maatschappelijke problemen maken
het noodzakelijk om mensen te ondersteunen met
bruikbare, levensvatbare en humane alternatieven voor
schadelijke psychiatrische behandelingen. Wij nodigen
u uit om zelf uw oordeel te vormen over de
alternatieven in dit rapport. We bieden u deze
informatie aan zodat u zelf uw conclusie kunt trekken
over de toestand van de geestelijke gezondheidszorg en
het vermogen, of het gebrek daaraan, van de psychiatrie
om bij te dragen aan een oplossing.

Rohit Adi, M.D. Mary Jo Pagel, M.D.

Anthony P. Urbanek, M.D. Julian Whitaker, M.D.
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In Amerika slikken meer dan 6 miljoen
kinderen voorgeschreven
bewustzijnsveranderende drugs 
voor een verzonnen stoornis met de
naam “Attention Deficit Hyperactivity
Disorder” of “ADHD”.

Nog eens 1,5 miljoen Amerikaanse
kinderen slikken antidepressiva 
waarvan bekend is dat ze geweld en
zelfmoord kunnen veroorzaken.

In Australië is in twintig jaar tijd het
aantal recepten voor psychiatrische
drugs uitgeschreven voor kinderen,
34 maal hoger geworden. In
Engeland steeg het aantal recepten
met 9.200% tussen 1992 en 2000.6

In Spanje steeg de consumptie van
methylfenidaat (Ritalin) met 363%
tussen 1991 en 2000 terwijl in
Mexico de verkoop van
methylfenidaat steeg met 800%
tussen 1993 en 2001. 

De Amerikaanse Drug Enforcement
Agency (DEA) stelde vast dat zowel
dieren als mensen geen verschil 
konden aangeven tussen cocaïne,
amfetaminen of Ritalin. “Ze produ-
ceren een bijna identiek effect.”7

5

3

BELANGRIJKE FEITEN

1
2

4
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Kinderen aan de 

psychiatrische drugs
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Z ijn er teveel kinderen die psychiatrische drugs
voorgeschreven krijgen? Een onderzoek naar
cijfers en statistieken zoals op de vorige pagina
beschreven, bewijst dat kinderen in een
alarmerend tempo pillen voorgeschreven

krijgen voor “geestelijke stoornissen”.
Naast de 6 miljoen kinderen in Amerika die

voorgeschreven bewustzijnsveranderende drugs voor
Attention Deficit Hyperactivity Disorder slikken, zijn er 
nog 2 miljoen kinderen die antidepressiva of antipsycho-
tica gebruiken.

Deze snel stijgende cij-
fers van kinderen die wereld-
wijd drugs slikken, lopen
parallel met de oplopende
aantallen geestelijke stoor-
nissen die vermeld worden
in de vierde editie van de
Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders
(DSM-IV) van de American
Psychiatric Association en
met het hoofdstuk over
geestelijke stoornissen in de
International Classification of
Diseases (ICD). [voor meer
informatie over DSM en ICD
zie hoofdstuk 2.]

In 1952 stonden er slechts drie “kinderstoornissen” in de
eerste editie van de DSM. In 1980 was het aantal “kinder- of
peuterstoornissen” bijna tienmaal zo hoog. Kinderen zijn
tegenwoordig nog maar nauwelijks uit de luiers of ze worden
gediagnosticeerd met een geestelijke stoornis. In de afgelopen
15 jaar is het percentage zeer jonge kinderen dat
psychiatrische pillen moet slikken substantieel gestegen.

Reacties van overheid en samenleving
Tot 2004 zijn in zeven Amerikaanse staten wetten

aangenomen die, wanneer de ouders van een kind weigeren
om het kind op de psychiatrische drugs te zetten, scholen
verbieden de ouders hiertoe te dwingen of het kind van
school te sturen. Een moeder uit New York vocht om dit
fundamentele recht van ouders in stand te houden. De
schoolpsycholoog en -psychiater dwongen Patricia Weathers
om haar 8-jarige zoon te drogeren nadat hij de diagnose
ADHD had gekregen. Het kind raakte in zichzelf gekeerd,

verloor zijn eetlust, kon niet
meer slapen en liep weg van
huis. 

Zijn moeder zag dat de
veranderingen waren begon-
nen met het slikken van de
pillen tegen ADHD. Mevrouw
Weathers haalde haar zoon
geleidelijk van de pillen af en
liet hem medisch onderzoeken.
Medische testen toonden aan
dat hij leed aan allergieën en
een tekort aan rode bloed-
cellen. Zodra hij behandeld
werd verdwenen zijn gedrags-
problemen. Hij is nu drugsvrij
en het gaat prima met hem.8

In 1987 besloten leden van de American Psychiatric
Association, middels een stemming, dat ADHD een stoornis
was. Als een kind voor zijn beurt praat, geen instructies
opvolgt, zijn pennen verliest en niet stil kan zitten, kan het de
diagnose “ADHD” krijgen met de bijbehorende psy-
chiatrische drugs.

Professor William Carey, een gerespecteerd kinderarts
bij het Children’s Hospital in Philidelphia, zegt: “Op dit

“Wetgevers en het publiek in

het algemeen moeten niet 

om de tuin geleid worden.

Gedrag kan geen ziekte zijn”.
— Jeffrey A. Schaler, 

universitair docent psychologie, 
Chestnut Hill College, Philadelphia, 1998
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moment wordt ADHD vastgesteld als een kind bepaalde
problematische gedragskenmerken vertoont en aan een aantal
andere criteria voldoet. Men ziet niet dat het meestal om
normaal gedrag gaat.”9

Psycholoog Bob Jacobs waarschuwt ervoor dat
psychiaters en farmaceutische bedrijven gedragsproblemen
hebben veranderd in geestelijke stoornissen. “Niemand heeft
ooit bewezen dat ADHD bestaat, men zegt alleen dat al deze
kinderen een ziekte hebben omdat ze hyperactief zijn of
weining aandacht kunnen opbrengen”.10

Het National Institute of Health in Amerika
concludeerde in 1998: “…onze kennis over de oorzaak of
oorzaken van ADHD blijft voornamelijk speculatief.”

De Nederlandse Reclame Code Commissie oordeelde 
in 2002 dat de Hersenstichting het plaatsen van advertenties
waarin ADHD een aangeboren hersenafwijking werd
genoemd, moest stoppen omdat de advertenties misleidend
en niet wetenschappelijk onderbouwd waren.

De APA stelt dat er “...geen laboratoriumtesten zijn
ontwikkeld” om ADHD te  diagnostiseren.11

Louria Shulamit, huisarts in Israël, is één van een sterke
en groeiende internationale groep van artsen die er bezwaar
tegen hebben kinderen psychiatrische drugs te geven voor
emotionele problemen: “We moeten kinderen niet drogeren.
We moeten op zoek gaan naar de oorzaak van hun gedrag.
Sommige van hen hebben gezondheidsproblemen zoals
voedselallergieën of vitaminetekorten. Sommige hebben
problemen met leren. Als artsen moeten we zoeken naar de
werkelijke oorzaak in plaats van kinderen drugs toe te
dienen.”

De risico’s van psychiatrische drugs
“Ritalin heeft me dieper laten zinken dan alle andere

middelen die ik slikte in de zestiger en zeventiger jaren,
inclusief heroïne, cocaïne en LSD, de hele horrorshow...”, zei
een Ritalin verslaafde uit Nieuw Zeeland. “De werking was
euforisch, het is cocaïne voor de armen. Maar de bijwerkingen
waren verschrikkelijk. Je wordt sneller paranoïde dan met
cocaïne...je denkt dat je vrienden je zullen verraden, dat de
politie op het punt staat om de deur te forceren, dat je een
overdosis hebt genomen waardoor je hart uit je borst zal
springen. Ik was zo verslaafd aan die paar seconden euforie
dat ik de vele uren van krankzinnigheid, pijn en agressiviteit
voor lief nam.”

Op hetzelfde moment worden de psychiatrische drugs
die kinderen voorgeschreven krijgen bij ADHD voorgesteld
als veilig en effectief. Veel regeringen classificeren ze echter als
net zo gewennend en verslavend als morfine, opium en
cocaïne. De stimulerende middelen die voorgeschreven
worden bij ADHD waren in 1971 al geclassificeerd als een
“Schedule II drug” door de Convention on Psychotropic
Substances van de VN. Ze vormen een substantieel risico voor
de volksgezondheid en hebben weinig tot geen therapeutisch
nut maar wel een hoog verslavingsrisico.12

De Drug Enforcement Administration (DEA) stelt 
in een speciaal onderzoek: “Psychotische periodes,
paranoïde waanbeelden, hallucinaties en bizarre gedrags-
kenmerken lijkend op vergiftigingsverschijnselen van
amfetamineachtige middelen worden in verband gebracht
met het misbruik van methylfenidaat (Ritalin). Er is melding
gemaakt van ernstige medische consequenties, waaronder
de dood..”13

Veel aan kinderen 
voorgeschreven psychotrope

“medicijnen” staan als gevaarlijk
bekend en werken net zo

verslavend als morfine, 
opium en cocaine.
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T erwijl psychiaters stellen dat psychiatrische drugs
veilig en effectief zijn voor kinderen hebben veel
ouders inmiddels op tragische wijze ondervonden

dat dit helaas niet waar is.

Shaina Dunkle—
1991–2001

Het leven van Shaina, de
dochter van Vicky Dunkle,
was gevuld met danslessen,
de padvinderij, pianolessen en
softbal wedstrijden. In 1999,
toen ze in de tweede klas zat,
werd op school gezegd dat
Shaina “overactief” was en
“voor haar beurt sprak”. Zon-

der testen of lichamelijk onderzoek concludeerde een
psychiater dat ze leed aan ADHD en hij schreef psychiatrische
pillen voor. Op 26 februari 2001 kreeg Shaina een
epileptische aanval in de behandelkamer van de dokter. Ze
stierf enkele minuten later, op 10-jarige leeftijd, in de armen
van haar moeder. “Shaina keek me aan terwijl haar leven
eindigde en ik kon niets doen om haar te redden. Het is nu
twee jaar geleden en ik herleef dat moment nog iedere dag.
Geloof me, dit is een nachtmerrie die geen enkele ouder zou
moeten meemaken” zei mevrouw Dunkle. De autopsie
toonde aan dat Shaina stierf aan een giftige hoeveelheid van
een voorgeschreven amfetamine.

Matthew Smith—
1986–2000

Op zevenjarige leeftijd
kreeg Matthew Smith de
diagnose ADHD. Men vertelde
zijn ouders dat hij
stimulerende middelen moest
slikken voor het verbeteren
van zijn concentratie. Het niet
meewerken betekende dat ze
vervolgd konden worden

wegens het negeren van de emotionele en educatieve zorg
die hun zoon nodig had. “Mijn vrouw en ik waren bang dat
we de kinderen kwijt zouden raken als we niet meewerkten”
vertelt de vader van Matthew. Nadat hun was verteld dat er
niets mis was met de “medicijnen” gaven Matthew’s ouders
toe aan de druk. Matthew overleed op 21 maart aan een 
hartaanval tijdens het skateboarden. De lijkschouwer stelde
vast dat Matthew’s hart beschadigingen vertoonde aan de

kleine bloedvaten zoals die worden veroorzaakt door
stimulerende middelen. Hij concludeerde dat de jongen was
overleden aan het langdurig gebruik van voorgeschreven
stimulerende middelen tegen ADHD. “Ik kan dit niet meer
ongedaan maken maar ik hoop dat mijn verhaal de harten van
andere families zal bereiken zodat zij een weloverwogen
beslissing kunnen nemen”, zei meneer Smith.

Samuel Grossman—
1973–1986

In 1986 overleed
Samuel Grossman op 13-
jarige leeftijd. Hij slikte een
stimulerend middel we-
gens “hyperactiviteit”. De
autopsie onthulde dat zijn
hart was vergroot door de
middelen. Zijn moeder
zegt: “Als je deze middelen

aan je kind geeft speel je Russische Roulette. Niemand kan
voorspellen welk kind hersenbeschadigingen zal oplopen en
wie er zal sterven. Ik speelde en verloor.”

Stephanie Hall—
1984–1996

Stephanie Hall was een
verlegen eersteklasser uit
Ohio. Ze was gek op boe-
ken en ging graag naar
school. Nadat haar leraar
had vastgesteld dat ze
moeite had om haar “aan-
dacht bij haar werk te hou-
den”, kreeg ze van een arts

de diagnose Attention Deficit Disorder en een recept voor een
stimulerend middel. In de daaropvolgende 5 jaar klaagde
Stephanie over buikpijn en misselijkheid. Ze had last van
stemmingswisselingen en gedroeg zich vreemd. Op 5 januari
1996 overleed Stephanie op 11-jarige leeftijd in haar slaap aan
een hartaanval. Mevrouw Hall herinnert zich haar laatste
woorden nog precies. Ik zei: “Het is negen uur Steph, tijd om
naar bed te gaan”. Haar dochter antwoordde: “OK mam, ik
houd van je.” De volgende ochtend reageerde ze niet toen
haar vader haar wakker wilde maken. “We hebben de
ziekenwagen en de politie gebeld, Stephanie was zo koud. Ik
bleef maar zeggen: ‘Zij zou mij moeten begraven, ik niet haar’.”

GERAPPORTEERDE MISSTANDEN
Overleden kinderen
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Zelfs als er geen sprake is van misbruik worden als bij-
werkingen van Ritalin genoemd: veranderingen in bloeddruk
en hartslag, angina pectoris (hartkramp), arhythmia (hart-
ritmestoornissen), gewichtsverlies en vergiftigingspsychoses.
Tijdens het afkicken bestaat de kans op zelfmoord.14

Onderzoeken tonen ook aan dat stimulerende middelen de
schoolprestaties niet daadwerkelijk verbeteren.15

Journalist Lou Dobbs rapporteert dat, terwijl de regering
van de Verenigde Staten $ 1 miljard dollar per maand uitgeeft
voor de strijd tegen illegale drugs, er in 6 maanden meer dan
1 miljoen recepten voor een nieuw middel tegen ADHD
werden uitgeschreven toen dit op de markt kwam.16

Bijna 3 miljoen Ameri-
kaanse jongeren tussen de 12
en 17 jaar misbruiken sterk
verslavende middelen zoals
pijnstillers, kalmerende mid-
delen of slaapmiddelen. 

In Japan zijn grote
groepen methylfenidaat ver-
slaafden als “adviseurs” 
actief op het internet. Ze
worden Ritalers genoemd en
adviseren hoe de drug het
best gebruikt kan worden.
Ze hebben ook een drugs-
ruilbeurs opgezet.17

Robert Whitaker, wetenschapper en schrijver van Mad in
America, zegt: “Na een jarenlange stijging van het gebruik van
psychiatrische drugs, hebben we een crisis in de geestelijke
gezondheid en een epidemie van geestelijke stoornissen
onder kinderen. In plaats van een verbetering van de
geestelijke gezondheid door meer medicatie, zien we een
verslechtering.”18

“Het gaat om veel geld”, zegt Peyton Knight, directeur
wetgeving van het Amerikaanse Beleidscentrum: “Hoe meer
diagnoses er jaarlijks gesteld worden, hoe meer Ritalin en
andere bewustzijnsveranderende drugs er verkocht kunnen
worden”.19

Doden door Antidepressiva
Het gebruik van antidepressiva door kinderen tussen 7

en 12 jaar steeg tussen 1995 en 1999 met 151%. Voor kinderen
onder de zes jaar steeg het aantal voorschriften met 580%.

Dit resulteerde in een aantal zelfmoorden onder kinderen
van vijf jaar. In 2003 gaf het Engelse College ter beoordeling
van geneesmiddelen een waarschuwing af aan artsen om
geen Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI’s) meer
voor te schrijven aan kinderen jonger dan 18 jaar, vanwege
het risico op zelfmoord.

Volgend op deze waarschuwing gaf de FDA in 2004 een
Public Health Advisory uit die stelde: “Angst, onrust,
paniekaanvallen, slapeloosheid, geïrriteerdheid, vijandigheid,
impulsiviteit, akathisia (extreme onrust), hypomanie en manie
zijn gemeld bij gebruik van [SSRI] antidepressiva door
volwassenen en kinderen, voorgeschreven door psychiaters en

niet-psychiaters.”20 Bizarre
dromen en gewelddadig
gedrag zijn ook gemeld.21 De
Australische, Canadese en
Europese instanties gaven
ook waarschuwingen af. In
oktober 2004 gaf de FDA de
opdracht dat er waar-
schuwingsstickers moeten
komen op de verpakkingen
van SSRI's die er op wijzen
dat deze drugs zelfmoord
kunnen veroorzaken. Ze
adviseerden dat er een waar-

schuwingssticker op de verpakking van SSRI antidepressiva
geplaatst zou worden.

Deze waarschuwingen kwamen echter te laat voor Matt
Miller en Cecily Bostock. Matt verhing zichzelf in zijn
slaapkamerkast nadat hij één week een SSRI antidepressivum
had gebruikt.22 Cecily stak zichzelf in de borst met een
keukenmes twee weken nadat ze was begonnen met het
slikken van een antidepressivum.23 “Om op deze geweld-
dadige, ongebruikelijke manier te sterven zonder een kik te
geven... moet [de drug] haar echt over haar grenzen heen
geduwd hebben,” zegt Sara, de moeder van Cecily. 

“Waarschuwingsstickers” kunnen het feit dat er kinderen
overlijden en anderen vermoorden door deze en andere
psychiatrische drugs, niet verbloemen. Hun toekomst kan
alleen veilig gesteld worden als de onwetenschappelijke
“geestelijke stoornissen” waar ze mee gediagnosticeerd
worden, afgeschaft worden en de gevaarlijke psychotrope
drugs verboden worden.

H O O F D S T U K  E E N
K i n d e r e n  a a n  d e  p s y c h i a t r i s c h e  d r u g s

8

Op hetzelfde moment worden de
psychiatrische drugs die kinderen
voorgeschreven krijgen bij ADHD
voorgesteld als veilig en effectief. 

— United Nations Convention on 
Psychotropic Substances
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Z inloos geweld is schokkend vooral als het uitgevoerd
wordt door kinderen en tieners. We vragen ons af: “Hoe
heeft het zover kunnen komen?”

De gevaren van psychiatrische drugs en psychologische
programma’s op scholen vereisen onderzoek.

❚ Zeven van de twaalf schietpartijen op Amerikaanse
scholen werden uitgevoerd door tieners die psychiatrische
drugs voorgeschreven hadden gekregen waarvan bekend is dat
ze gewelddadig en suïcidaal gedrag kunnen veroorzaken.

❚ Zeker vijf tieners die verantwoordelijk waren voor
schietpartijen op scholen, hadden “baas over boosheid”
programma’s of andere psychologische programma’s zoals
“omgaan met de dood” gevolgd.

❚ “Baas over boosheid” richt zich op het ombuigen van
agressief en gewelddadig gedrag. Er bestaan geen gegevens
die bewijzen dat het effectief is.

❚ Decennia lang worden er op scholen lessen gegeven
over “omgaan met de dood”. Het is een psychologisch
experiment waarin kinderen praten over zelfmoord, wat ze mee
willen nemen in hun doodskist en wat ze op hun grafsteen
willen schrijven. Op deze manier wil men ervoor zorgen dat
kinderen “makkelijker leren omgaan met de dood”.

❚ De schutters Eric Harris en Dylan Klebold uit Columbine
in Colorado zijn voorbeelden van het falen van de “baas over
boosheid” of “omgaan met de dood” programma’s. Harris
slikte antidepressiva die gewelddadige manische episoden
kunnen veroorzaken. Hij en Klebold moesten van de rechtbank
psychologische begeleiding ondergaan met onder andere
lessen “baas over boosheid”. Als onderdeel van het programma
“omgaan met de dood” moest Harris zich een voorstelling
maken van zijn eigen dood. Eric Harris droomde dat hij en
Klebold een schietpartij begonnen in een winkelcentrum.

❚ Hij had zijn droom zelfs opgeschreven en ingeleverd
bij zijn leerkracht. Niet lang daarna voerden ze hem uit, ze
schoten 12 klasgenoten en hun leraar dood, voordat ze
zelfmoord pleegden.24

❚ In 2001 schoot de 12-jarige Christopher Pittman zijn
grootouders in Noord Carolina dood. Hij gebruikte voor-
geschreven antidepressiva en vertelde zijn psychiater dat hij
“geen gevoelens had”.

❚ In februari 2004 schoot de 15-jarige Andreas uit
Duitsland zijn pleegvader dood. Hij was al jarenlang onder
behandeling van een psychiater en gebruikte psychotrope
drugs.25

❚ Op 17 mei 2004 werd de 19-jarige Ryan Furlough uit
Maryland veroordeeld voor moord op een schoolvriend in
2001. Ryan gebruikte diverse voorgeschreven antidepressiva.

❚ In Japan onthoofdde een 14-jarige zijn 11-jarige
vriendje terwijl een andere Japanse tiener zijn bejaarde
buurvrouw dood stak omdat hij wilde ervaren “hoe het was om
iemand te doden”.26

De dramatische stijging in geweld op scholen wordt ook
gerapporteerd vanuit Canada, Israël en Frankrijk.27

De combinatie van een psychologisch normen en
waarden systeem en het gebruik van geweldsveroorzakende
psychiatrische drugs, is een kruitvat dat wacht op een vonk om
het te ontsteken.

Psychiatrische drugs en psychologische praktijken zaten achter
het geweld op de middelbare scholen in de V.S., zoals de
schietpartij in Columbine in 1999.

GEWELD OP SCHOOL 
Een kritische beschouwing
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Theodore Pearlman, een psychiater uit
Houston, stelt: “De DSM-IV is te ver gegaan.
Het zijn teveel diagnoses zonder een objectieve
basis of een biologische onderbouwing.”

Psychiater Joseph Glenmullen van de Harvard
University Medical School zegt: “...De huidige
DSM is…een vluchtige, oppervlakkige
menukaart van symptomen...elke poging om
patiënten te helpen zichzelf beter te begrijpen
en om echte veranderingen te bewerkstellingen
gaat verloren in de haast om ze te diagnostiseren
en drugs voor te schrijven.”

Ondanks het gebrek aan wetenschappelijke
geloofwaardigheid worden de DSM en de ICD
opgevoerd als diagnostische instrumenten, niet
alleen voor persoonlijke behandelingen, maar
ook in voogdijzaken, in zaken waar sprake is
van psychisch onvermogen, in getuigenissen, in
het onderwijs en nog in vele andere zaken.

“Als leden van het Amerikaanse Congres denken
over geestelijke gezondheidszorg,
dan denken ze aan schizofrenie”, zegt Karen
Ignagni, voorzitter van de American Association
of Health Plans. “Ik denk niet dat ze zich bewust
zijn van de algemeenheid van de gebruikte
termen...de kosten voor de niet
wetenschappelijk gestaafde behandelingen
kunnen hierdoor aanzienlijk oplopen”.

1
2
3
4

BELANGRIJKE FEITEN
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P sychiaters voorspellen wereldwijde pro-
blemen met de geestelijke gezondheid en
ijveren voor flinke verhogingen van hun
budgetten als de enige oplossing. Weten
we wel genoeg over de “crisis” voordat er

miljoenen extra worden toegezegd? Om deze vraag
te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om
meer te begrijpen van de psychiatrie en haar
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM).

Dr. Thomas Dorman,
een internist en lid van het
Royal College of Physi-
cians in Engeland en Ca-
nada, schreef in 2002:
“Samengevat is het cre-
ëren van lijsten van psy-
chiatrische ‘ziekten’, het
formaliseren van deze
lijsten door te stemmen
en het toevoegen van
codes die ervoor zorgen
dat de verzekeringen uit-
betalen, niets anders dan
een winstgevende truc die de psychiatrie voorziet
van een pseudo-wetenschappelijk aura. De daders
voeden zich natuurlijk uit de publieke trog.”28

In 1995 zei psycholoog Jeffrey A. Schaler: “Iets
benoemen als wetenschappelijk valide, maar er niet
naar handelen lijkt op oplichterij. Validiteit heeft te
maken met meten wat je beweert te meten. Als
diagnostische testen niet meten wat ze beweren te
meten dan noemen we dat een gebrek aan validiteit.
Als een zakentransactie of een bedrijf gebaseerd was
op een gebrek aan validiteit zou dit fraude genoemd

worden. Het Diagnostic and Statistical Manual 
(DSM-IV) dat uitgegeven wordt door de American
Psychiatric Association…is berucht om zijn lage
wetenschappelijke geldigheid.”29

Terwijl de DSM van alle kanten wordt aange-
vallen, moeten regeringen gewaarschuwd worden
dat ze niet kunnen vertrouwen op de statistieken die
van de DSM en ICD zijn afgeleid. Er wordt geld
uitgetrokken voor een crisis die helemaal niet bestaat
maar door de psychiatrie is verzonnen om haar reeds

te hoge budgetten verder
te verhogen. 

Op deze manier is er
geen geld voor projecten
die de sociale problemen
wél oplossen waar de
psychiatrie heeft gefaald.

Onwetenschappelijke
basis voor het
diagnostiseren van
geestelijke stoornissen

Medisch weten-
schappelijke procedures

zijn verifieerbaar. De psychiatrie blijft in gebreke
door geen systematische benadering van de
geestelijke gezondheid en vooral door het voort-
durend uitblijven van resultaten. Dit heeft haar repu-
tatie sterk aangetast onder de wetenschappelijke
beroepsgroepen en onder het grote publiek.

De ontwikkeling van de zesde editie van de
International Classification of Diseases (ICD) van 
de World Health Organization in 1948 en de
publicatie van het Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (DSM) in Amerika in 1952, 

“De manier om drugs 
te verkopen is door 

psychiatrische ziekten 
te propageren”.

— Carl Elliot, bioethicus, 
Universiteit van Minnesota, 2002

H O O F D S T U K  T W E E :
S c h a d e l i j k e  p s y c h i a t r i s c h e  e t i k e t t e n

11

HOOFDSTUK TWEE
Schadelijke psychiatrische

etiketten
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waren de eerste stappen van de psychiatrie op 
weg naar een systematisch systeem voor het stellen
van diagnoses. Het was een poging om
geaccepteerd te worden door de medische
professie die, over een periode van vele eeuwen,
een reputatie had verworven dat ze lichamelijke
ziekten kon genezen.

“Geestelijke stoornissen” worden vastgesteld
zonder een wetenschappelijke onderbouwing of
procedure. Een psycholoog die de DSM
vergaderingen bijwoonde zei: “Het lage
intellectuele niveau was schokkend. Diagnoses

werden vastgesteld door een meerderheid van
stemmen zoals wij een restaurant zouden
uitzoeken. Jij hebt zin in Italiaans, ik in Chinees dus
laten we naar een eetcafé gaan. Hierna wordt het in
de computer verwerkt. Het kan een teken van onze
naïviteit zijn, maar we hadden verwacht dat er
geprobeerd zou worden om het wetenschappelijk
te bekijken.”30

Dr. Margaret Hagen hecht geen waarde aan de
DSM: “Ze gebruiken bespottelijke ‘empirische’
procedures voor het verzinnen van nieuwe
stoornissen met lijsten van symptomen. Waar
baseert de American Psychiatric Association haar
wetenschappelijke claim op betreffende deze
diagnostiek? Dit is uitgeroepen tot een wetenschap.
Ze zeggen dat het een wetenschap is, dus is dat
zo.”31

Zonder objectieve, wetenschappelijke bewijzen
heeft de psychiatrie de hieronder staande begrippen
uitgeroepen tot psychiatrische stoornissen:

❚ Stoornis in de uitdrukkingsvaardigheid
❚ Fonologische stoornis
❚ Cafeïne gebonden vergiftiging en afkick stoornis.
❚ Gedragsstoornis
❚ Rekenstoornis
❚ Nicotine gebonden stoornis, gebruik of afkick
❚ Niet meewerken aan de behandeling stoornis
❚ Verlatingsangst stoornis
❚ Rivaliteitstoornis bij broers en zussen
❚ Levensfaseprobleem 
❚ Seksueel kindermisbruik probleem
In zijn boek A Dose of Sanity beschreef de in-

middels overleden neuroloog en psychiater Sydney
Walker III de gevaren van de DSM als volgt: “Het is
belangrijk om te onthouden dat een groot aantal
psychiaters die werken met de DSM geen gediffe-
rentieerde diagnoses meer stelt, ze beschouwen de
meeste psychiatrische diagnoses als ‘ongeneeslijk’.
Hierdoor blijven er maar twee wapens over: psy-
chotherapie en psychiatrische drugs. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat ze als eerste achter de nieuwe
drugs aanlopen. Net als de doktoren uit het verleden
die vonden dat bloed aftappen hielp tegen elke
kwaal, hebben ze niet veel meer te bieden...”

In de DSM IV staat
een lijst van 374

kwalen (elk geschikt
voor vergoeding). In

de voorgaande uitgave
stonden er slechts 253
en in de eerste uitgave  

slechts 112.

1952 1968 1980 1987 1994

DSM IIIR
253

DSM IV
374

DSM I
112

DSM II
163

DSM III
224200

100

0

AANTAL GEESTELIJKE STOORNISSEN OP DE LIJST
VAN DE DSM SINDS HAAR EERSTE UITGAVE
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“We hebben nog geen bewijs
voor de oorzaak of de fysiologie
van psychiatrische diagnoses.
Elke keer dat er zo’n chemische
onevenwichtigheid leek te zijn
gevonden, werd later weer
bewezen dat het niet waar was.”
— Joseph Glenmullen van de
Universiteit van Harvard, schrijver
van Prozac Backlash, 2001.

V eel informatie over
geestelijke stoor-
nissen komt van

psychiaters of van door de
farmaceutische industrie
gesponsorde belangen-
groeperingen. Men ge-
bruikt daarbij termen als:
“neurobiologische aandoe-
ning” en “hersenaan-
doening”.

Hoog aangeschreven
artsen zijn het erover eens dat
een ziekte pas bestaat als er
een aantoonbare lichamelijke
afwijking kan worden vast-
gesteld door een bloed- of
urinetest, röntgenfoto’s, her-
senscans of een biopsie. Er
bestaat geen wetenschap-
pelijk bewijs dat ADHD een
“hersenaandoening” is, of
dat er een chemische
onevenwichtigheid ten
grondslag ligt aan deze
geestelijke stoornis.

❚ Kinderneuroloog dr. Fred Baughman Jr. zegt dat de
claim dat ADHD “neurologisch” of een “ziekte” zou zijn, zo
opgeblazen en werkelijk wordt gemaakt dat “ouders die
wagen om het in twijfel te trekken, het risico lopen om
wegens verwaarlozing uit de ouderlijke macht te worden
ontzet”. Hij voegt hieraan toe: “Dit is een verdraaiing van de
wetenschap en de geneeskunde, het is een leugen”.32

❚ Ty C. Colbert, klinisch psycholoog en schrijver, stelt:
“Biopsychiaters hebben de mythe gecreëerd dat psychi-
atrische ‘wonder’ drugs chemische onevenwichtigheden
corrigeren. Er bestaat echter geen grond voor dit idee
omdat er geen bewijs is dat er chemische onevenwichtig-
heden ten grondslag liggen aan geestelijke stoornissen.”33

❚ In zijn boek Blaming the Brain uit 1998 zegt
biopsycholoog Elliot S. Valenstein dat deze biochemische

theorie wordt aangehouden
omdat zij “nuttig is bij het
aan de man brengen van be-
handelingen met drugs”.34

❚ In 2003 waarschuwde
de Australische psycholoog
Philip Owen: “Men claimt
doorlopend dat psychia-
trische drugs chemische te-
korten in de hersenen her-
stellen. Dit is een leugen.
Het is niet mogelijk om de
exacte hoeveelheden neuro-
transmitters in de synapsen
van de hersenen te meten.
Hoe kan er dan iets gezegd
worden over chemische on-
evenwichtigheden?35

❚ Jonathan Leo (pro-
fessor in de anatomie aan
de Western University of
Health Sciences) en David
Cohen (professor aan de
opleiding tot sociaal werker
aan de Universiteit van Flo-
rida) evalueerde 33 onder-
zoeken naar hersenscans bij
kinderen met ADHD. Deze
onderzoeken leken aan te
tonen dat kinderen met
ADHD kleinere hersenen
hadden dan andere kin-
deren. Het ging echter in
ieder onderzoek om kin-
deren die medicatie slikten.
Dit is belangrijk, omdat sti-
mulerende middelen vol-

gens de onderzoekers: “een krimping van de hersenen
kunnen veroorzaken”. In 2001 deed het NIMH een
soortgelijk onderzoek waaraan ook ADHD kinderen
deelnamen die geen medicatie slikten. De conclusie was dat
deze kinderen ook kleinere hersenen hadden. Wat echter
niet werd vermeld was dat de controlegroep twee jaar
ouder was. Hiermee werden de kleinere hersenen van de
jongere kinderen een logisch gegeven en werd wederom
niet aangetoond dat ADHD kinderen kleinere hersenen
hebben dan andere kinderen.36

Psychiatrische aannamen over “chemische oneven-
wichtigheden” of “hersenafwijkingen” worden altijd 
gebracht met een sterk gevoel van correctheid en
vertrouwen in de wetenschap. Een feit blijft, dat het slechts
anekdotes zijn.

PSYCHIATRISCHE DRUGS
De leugen rond “chemische onevenwichtigheid”

Dr. Fred Baughman Elliot S. Valenstein

ZOGENAAMDE BREINTHEORIE: Door middel van talloze 
publicaties in populaire tijdschriften wordt het publiek overstelpt met de
laatste theorie over wat er fout is met het brein. Wat er aan al die
misplaatste autoriteit ontbreekt, is echter wetenschappelijke realiteit. Zoals 
Dr. Valenstein het uitlegde: “Er zijn geen testen beschikbaar om 
de chemische toestand te bepalen van het brein van een levende persoon.
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Ondanks het uitgeven van $6 
miljard belastinggeld aan
psychiatrisch onderzoek zei Rex
Cowdry, directeur van het U.S.
National Institute of Mental
Health: “We kennen de oorzaken
[van geestelijke ziekten] niet. We
hebben nog geen methoden 
om deze ziekten te ‘genezen’.”

In 2002 ontdekte de Europese
Commissie dat ondanks
hervormingen het aantal
gedwongen opnamen was
gestegen en dat veel patiënten
onvoldoende geïnformeerd waren
over hun rechten.

De Ambulante Geestelijke
Gezondheidszorg is een dure en
kolossale mislukking, ze hebben
daklozen, drugsverslaving, 
criminaliteit en werkloosheid
gecreëerd over de hele wereld.

Psychiatrische rechtbanken 
gaan ervan uit dat crimineel
gedrag veroorzaakt wordt door
een psychiatrisch probleem en dat
behandeling het gedrag zal
stoppen. Er is geen bewijs om 
dit te onderbouwen.

2

4
3

BELANGRIJKE FEITEN

1
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V oorstanders van gedwongen opna-
men stellen dat ze het “recht op be-
handeling” van de patiënt verdedi-
gen. Er is echter een sterke oppositie
die erop wijst dat, door hun verre-

gaande bevoegdheden, de wetten voor gedwongen
opnamen en gedwongen “behandelingen” van
mensen in de samenleving totalitair zijn.

Michael McCubbin (professor in de filosofie en
onderzoeker) en David Cohen (professor in de filosofie
en welzijn), beiden werk-
zaam aan de Universiteit
van Montreal, zeggen dat
het “ ‘recht op behandeling’
tegenwoordig meer het
‘recht’ op gedwongen be-
handeling is”.37

George Hoyer, profes-
sor in de medicijnen aan de
Universiteit van Tromsoe,
in Noorwegen, schreef:
“Ernstig gestoorde patiën-
ten hebben niet zo’n groot
gebrek aan inzicht of ver-
minderde competentie als
eerder werd aangenomen... “38

Robert Hayes, voormalig lid van de Australian
Law Reform Commission, stelde vast: “Het [is een] feit
dat geestelijke ziekten nauwelijks gedefinieerd zijn,
zelfs niet in de psychiatrische lesboeken, dat het geloof
in de psychiatrie niet altijd gebaseerd is op resul-
taten...en dat zonder...een vooruitzicht op een echte
werkbare methode, gedwongen opnamen wel eens
onderdrukkend zouden kunnen zijn...”

De meeste wetten voor gedwongen opnamen zijn
gebaseerd op het idee dat een persoon een gevaar voor
zichzelf en zijn omgeving zou kunnen zijn. Een APA
werkgroep gaf in 1979 in een brief aan het Amerikaanse
Hooggerechtshof toe dat er “geen psychiatrische exper-
tise bestaat in het voorspellen van ‘gevaar’.”

In 2002 helderde Kimio Moriyama, de vice-voor-
zitter van de Japanse Vereniging voor Psychiatrie, op
waarom de psychiatrie niet kan voorspellen of iemand
gevaarlijk is of niet: “De geestelijke ziekte en de crimi-

nele neigingen van een
patiënt verschillen es-
sentieel van elkaar en
het is onmogelijk voor
de medische weten-
schap om te voorspel-
len of iemand zijn mis-
daad gaat herhalen of
niet”.39 Een andere des-
kundige zei hierover:
“Als het aankomt op
het voorspellen van
geweld, zijn onze
kristallen bollen erg
mistig”.40

In veel landen worden mensen gedwongen om te
betalen voor hun juridische bijstand, als ze niet behandeld
willen worden of als ze niet willen dat hun verzekering
wordt opgebruikt. Dit geldt voor de Verenigde Staten,
Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en
Nederland.41 Dit kan vergeleken worden met een ontvoe-
ring waarbij iemand gevangen gehouden en dagelijks
mishandeld wordt en achteraf van de rechter te horen 
krijgt dat hij nog moet betalen voor zijn kost en inwoning.

HOOFDSTUK DRIE
Gedwongen ‘zorg’ in 

de psychiatrie

“Het is oneerlijk te pretenderen dat
dwangverpleging van de geesteszieke hem

onveranderlijk helpt en dat onthouding 
van die dwang neerkomt op het

“achterwege laten van behandeling” … 
De algehele geschiedenis leert ons op te

passen voor weldoeners die hun
begunstigden van hun vrijheid beroven”

— Thomas Szasz, emeritus professor in de psychiatrie 
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Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
In 1955, na een vijf jaar durend onderzoek, bracht

de U.S. Joint Commission on Mental Illness and Health
het advies uit om inrichtingen te vervangen door Com-
munity Mental Health Centers (CMHC) in de wijken.
Dr. Henry Foley en Steven S. Sharfstein, arts, de
schrijvers van Madness and Government, stelden:
“…psychiaters wekten de indruk bij politici dat gene-
zing de regel was en niet de uitzondering” en “bij deze
hooggespannen verwachtingen werden geen kantteke-
ningen geplaatst”. Schattingen van de kosten gaven aan
dat het budget in 5 jaar verdubbeld moest worden en in
10 jaar verdrievoudigd.

Europa volgde het voorbeeld ongeveer 10 jaar later,
met Nederland, België en Engeland die het idee van de
ambulante GGZ overnamen. Ze verwachtten een gro-
tere efficiëntie en lagere kosten.42 “Het tegendeel was
echter het geval,” schreef Dr. Dorine Baudin van het
Trimbos Instituut, later, “het lijkt duurder te zijn....”.43

Sterker nog, het creëerde daklozen, drugsverslaving,
criminaliteit, verstoring van de openbare orde, werk-
loosheid en intolerantie voor afwijkend gedrag.44

De centra voor ambulante geestelijke gezondheids-
zorg werden feitelijk legale drugspushers die niet alleen
de voormalige patiënten van drugs voorzagen, maar de-
ze ook gaven aan mensen die geen “ernstige geestelijke
problemen” hadden. 

Het resultaat was dat halverwege de zeventiger
jaren drie tot vier miljoen mensen psychiatrische drugs
slikten op ambulante basis; “het aantal mensen dat full-
time onder de invloed van drugs verkeerde was grof-
weg tien keer zo groot als het aantal mensen dat volgens
de psychiatrie opgesloten zou moeten worden als er
geen psychiatrische drugs zouden zijn geweest.”

Na tien jaar ambulante geestelijke zorg noemde
consumentenadvocaat Ralph Nader het een: “sterk aan-
bevolen maar falende sociale interventie...”. Het “laat
nu al het bekende patroon zien van vroegere beloften
van de geestelijke gezondheidszorg, ze worden met veel
overtuiging gestart, wekken valse hoop op oplossingen
maar verergeren uiteindelijk alleen de problemen die ze
hadden moeten oplossen...”45

In andere landen was de conclusie hetzelfde. In
1993 zei Rian Burke (Federal Human Rights

H O O F D S T U K  D R I E
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607%

6.242%

Toename in kosten van
Amerikaanse klinieken voor

ambulante geestelijke 
gezondheidszorg

Toename van het gebruik van
Amerikaanse klinieken voor

ambulante geestelijke 
gezondheidszorg

Toename in
gebruik =

Toename in
kosten =

De hoeveelheid geld die aan Community
Mental Health Centers (CMHCs) is uit-
gegeven, is 100 maal sneller toegenomen dan
het aantal mensen dat gebruik maakt van
CMHC-klinieken. Ondanks het opslokken
van de miljarden, afkomstig van de belasting-
betaler, hebben de klinieken hun patieënten in
de kou laten staan en zijn deze klinieken niet
meer dan gelegaliseerde drugshandelaren voor
de ontheemden geworden.
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Commissioner in Australië) dat het leegmaken van
de inrichtingen “oplichterij” en een fiasco was ge-
weest. In 1999 werd ook in Engeland het falen van
de ambulante geestelijke gezondheidszorg
bevestigd.46

Wat betreft de kosten van de ambulante gees-
telijke gezondheidszorg: in de Verenigde Staten stegen
de kosten van $143 miljoen in 1969 tot $9 miljard in
1997, een stijging van meer dan 6000%, terwijl het
aantal patiënten maar tien keer zo hoog werd. De
kosten worden op dit moment op $11 miljard geschat.

Psychiatrische rechtbanken
“Ik kan me geen

groter gevaar voorstellen
dan een onbegrensde rech-
terlijke macht vol met
amateuristische psychia-
ters die meer bezig zijn om
‘goed te doen’ dan om de
wet te handhaven.” –
Morris B. Hoffman,
rechter in Denver,
Colorado.47

“Psychiatrische 
rechtbanken” zijn op-
gezet voor zaken waar-
bij de verdachten zich schuldig hebben gemaakt
aan kleine criminaliteit en geweldloze misdrijven.
De verdachten worden niet gestraft voor hun
overtreding of in de gelegenheid gesteld om
verantwoordelijkheid voor hun daden te nemen.
Ze worden naar een psychiatrisch instituut
gebracht omdat ervan uit wordt gegaan, dat ze
aan een “psychiatrische stoornis” lijden.

Nancy Wolff (professor in de filosofie en
directeur van het Center for Menthal Health
Services and Criminal Justice Research) stelt: “...er
is geen bewijs dat geestelijke ziekten de
voornaamste of mogelijke oorzaak zijn voor
crimineel gedrag... Hoewel het verleidelijk is om
te geloven dat psychiatrische behandelingen ons
hiertegen kunnen beschermen... de meeste
cliënten die aan pretentieuze sociale programma’s

hadden meegedaan bleven regelmatig in contact
komen met justitie... De meest criminele cliënten
kregen het duurste pakket aan diensten
aangeboden...”48

“Daarnaast “, stelt ze, “wordt door deze
speciale status voor wetsovertreders de geestelijke
stoornis verantwoordelijk voor zijn gedrag en niet
het individu zelf; dit geeft mensen de mogelijk-
heid om stoornissen te gaan gebruiken om hun
gedrag te rechtvaardigen.”49

In een evaluatie van twintig zaken van de
psychiatrische rechtbank concludeerde het Baze-
lon Center for Health Law dat deze rechtbanken

“kunnen functioneren
als een dwangmaatregel,
gelijk aan de omstre-
den regeling waarmee
mensen thuis gedwon-
gen medicatie krijgen.
Mensen worden ge-
dwongen om aan een
behandeling mee te
werken onder bedrei-
ging van gerechtelijke
stappen. De aangebo-
den diensten komen
echter van een systeem

dat al heeft gefaald om te helpen. Meestal wordt er
alleen medicatie aangeboden...”

Samengevat zijn er duidelijke aanwijzingen
dat de overheidssteun voor psychiatrische
rechtbanken en “crisisdiensten” (zoals ze in
sommige Europese landen worden genoemd)
ervoor zullen zorgen dat er meer mensen
veroordeeld worden tot het levenslang slikken
en afhankelijk zijn van geestelijk en lichamelijk
gevaarlijke psychiatrische drugs, zonder hoop
op een oplossing.

Alleen een kritische en onafhankelijke be-
oordeling van psychiatrische programma’s zoals
de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
zullen de ware kosten voor regeringen en
gemeenschappen aan het licht brengen, in geld 
en in sociale verwoesting.

De centra voor ambulante geestelijke
gezondheidszorg werden feitelijk legale

drugspushers die niet alleen 
de voormalige patiënten van drugs
voorzagen, maar ook psychiatrische 

drugs voorschreven aan mensen zonder
“ernstige geestelijke problemen”.
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H oe veilig en effectief zijn psychiatrische
inrichtingen eigenlijk met hun miljarden aan
overheidssubsidies? De volgende voorbeelden

illustreren de gevaren en de verschrikkelijke consequenties
van een systeem zonder
wetenschappelijk be-
grip over de oorzaken
van geestelijke proble-
men en zonder bruik-
bare remedies. 

❚ In 2001 ontdekte
een psychiatrisch
verpleegkundige dat
een 53-jarige man niet
meer reageerde. De
man had 12 uur daar-
voor medicatie gehad
wegens “vijandigheid
en vloeken”. Hij stierf
binnen een paar uur. De
autopsie onthulde dat
de man aan multiple
sclerose (MS) leed. Hoe-
wel dit op het opname
formulier vermeld stond
had de staf aangenomen
dat MS de afkorting was
van “mentale status”. 

❚ Carl McCloskey’s
zoon John, van 19 jaar,
werd in een psychia-
trisch ziekenhuis ver-
kracht met een bezem-
achtig voorwerp. Dit
gebeurde zo ruw dat
zijn darm was gescheurd en zijn lever beschadigd. De tiener
werd ernstig ziek, raakte in coma en overleed 14 maanden
later.50

❚ De zeventien jaar oude Kelly Stafford werd vrijwillig
opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ze ver-
wachtte even rust te krijgen van de verstoorde relatie met
haar familie. Toen ze eenmaal opgesloten was werd ze 309
dagen vastgehouden, vaak met verduisterde ramen en in

het donker. Haar armen en benen zaten maanden
achtereen vastgebonden. Andere patiënten moesten
periodes van 12 uur achter elkaar doodstil blijven zitten.
“Ik moest mijn diner met Thanksgiving en Kerst

vastgebonden opeten”.
Mevrouw Stafford zei:
“Er gaat geen dag
voorbij dat ik er niet aan
moet denken”.51

❚ In 2003 werd Dr.
Masami Houki, hoofd
van de Houki psychi-
atrische kliniek in Japan
aangeklaagd wegens
doodslag. Hij had een
prop in de mond van
een 31-jarige patiënte
gestopt en die toen met
tape dichtgeplakt. Ver-
volgens had hij haar
een injectie met een
kalmerend middel ge-
geven en haar handen
en voeten vastgebon-
den. Hij dwong haar om
op de achterbank van
de auto te gaan liggen
terwijl hij naar de kliniek
reed. Bij aankomst was
ze overleden.

❚ In Athene, Grie-
kenland, werden in het
Ntaou Pendeli Instituut
kinderen op een afde-
ling opgesloten samen

met gehandicapte volwassenen. Sommige van de
kinderen waren naakt, ze waren allemaal gehuisvest in
koude, kale kamers en moesten in hun eigen uitwerpselen
en urine liggen. Een tiener had 10 jaar opgesloten gezeten
nadat hij zich misdragen had toen zijn vader zijn moeder
in de steek liet voor een andere vrouw. Hij was getuige van
onvoorstelbare gruwelijkheden zoals het verkrachten van
de kinderen door de psychiatrische staf.

GERAPPORTEERDE MISSTANDEN
Wantoestanden in inrichtingen

“De tijden dat psychiaters van mening
waren dat ze mentale ziekten konden
genezen zijn voorbij. In de toekomst

zullen de geesteszieken met hun 
ziekte moeten leren leven”.

— Norman Sartorius, voormalig president 
World Psychiatric Association, 1994
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❚ Een 8-jarige jongen uit Massachusetts leed aan
epilepsie en werd door zijn ouders met spoed naar het
ziekenhuis gebracht voor een aanpassing in zijn medicatie
omdat hij hallucineerde. Hij werd door een verpleeg-
kundige overgebracht naar een psychiatrische instelling.
Het kostte zijn geschrokken ouders een dag voordat ze hem
weer overgeplaatst kregen naar een gewoon ziekenhuis
voor de medische zorg die hij nodig had.

❚ Dana Davis werd met zijn gezicht tegen de grond
gesmeten voor de ogen van zijn vrouw en 6-jarige zoon.
Dit gebeurde nadat hij het kantoor van een psychiater had
verlaten omdat hij de man niet mocht. Terwijl hij werd
afgevoerd vroeg zijn vrouw: “Kun je me beloven dat je
geen zelfmoord pleegt tussen nu en je volgende afspraak?
Voor de grap zei hij: “Ik heb geen voorspellende gaven!”
Even later werd hij afgevoerd door drie agenten die hem
naar een inrichting brachten. Het kostte hem 6 uur om de
staf ervan te overtuigen dat hij geen zelfmoord wilde
plegen, daarna werd hij vrijgelaten.

❚ Een psychiater nam Ruchla “Rose” Zinger, een 
64-jarige overlevende van de Holocaust zonder eerdere
kenmerken van geestelijke instabiliteit, gedwongen op in
een psychiatrische inrichting. Hij baseerde zich alleen 
op informatie van de familie. Om de opname uit te voeren
brak de politie haar voordeur open, deed haar handboeien
om en duwde haar de trap af. Ze kreeg een hartaanval en
stierf. 

❚ In 1999 nam een Duitse psychiater een 79-jarige
dame gedwongen op omdat de buren vonden dat ze zich
“vreemd” gedroeg. Ondanks haar langdurige diabetes en
haar lever-, nier- en hartproblemen kreeg ze 5 tot 20 keer
meer dan de aanbevolen hoeveelheid kalmerende
middelen. Zes dagen later moest ze met grote spoed naar
het ziekenhuis vervoerd worden waar ze overleed. De
artsen stelden vast dat ze al een dag eerder dringend
medische hulp nodig had gehad. De autopsie onthulde
dat ze overleden was aan ademhalingsmoeilijkheden, een
complicatie van de kalmerende middelen.
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Onderzoeken tonen aan dat elektro 
convulsie therapie (ECT) onherstelbare
hersenbeschadigingen en vaak permanent
geheugenverlies kan veroorzaken en 
soms zelfs de dood tot gevolg heeft. 
Er sterven in Amerika meer dan 300
patiënten per jaar aan ECT.

In 2003 stopte de ziektekostenverzekering
Medicare in de Verenigde Staten met het
vergoeden van elektroshocks waarbij
“meervoudige epileptische aanvallen” 
worden opgewekt nadat een onderzoek
had aangetoond dat de behandeling 
niet werkte en een ernstig gevaar vormde
voor de patiënten.

Vele medische onderzoeken tonen aan dat
psychiatrische drugs geweld veroorzaken.
De nieuwe antipsychotica veroorzaken
ernstige verzwakking en hebben 
potentieel dodelijke gevolgen.

Deze drugs, die eens “wonderpillen”
werden genoemd, veroorzaken: blindheid,
fatale bloedstolsels, hartritmestoornissen,
gezwollen en lekkende borsten, 
impotentie en seksuele problemen,
afwijkingen in het bloedbeeld, toevallen,
geboorteafwijkingen, extreme innerlijke
onrust en diabetes.

4
3

BELANGRIJKE FEITEN

1
2
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A
ls regeringen en rechtbanken bewerkt
worden om de wetten rond gedwongen
opnamen te versoepelen en om
“psychiatrische rechtbanken” op te zetten
om “behandelingen” te geven in plaats van

recht te spreken, wordt “hun nooit verteld over het gebrek aan
wetenschappelijke validiteit voor de methoden van de
psychiatrie en hun gevolgen, over alles waar de patiënt aan
onderworpen kan worden, noch over het gebrek aan
verantwoordelijkheid voor de resultaten van hun
behandelingen”.

Elektroshocks en
psychochirurgie

Hoewel de meeste
mensen denken dat elek-
troshocks werden afgeschaft
nadat het personage
McMurphy, gespeeld door
Jack Nicholson, overleed
in de film “One Flew Over the
Cuckoo’s Nest”, worden ze
nog steeds op grote schaal
toegepast. In de Verenigde
Staten krijgen elk jaar
100.000 mensen elektro-
shocks toegediend, in twee-
derde van deze gevallen betreft het vrouwen.52

Elektroshock, ook bekend als elektro convulsie therapie,
shock behandeling en ECT, werd halverwege de dertiger jaren
uitgevonden door psychiater Ugo Cerletti. In een slachthuis
in Rome zag Cerletti hoe slagers varkens verdoofden met
elektrische schokken, voordat ze hun keel doorsneden. De
assistenten liepen rond met ijzeren tangen die onder stroom
stonden. De kop van het varken werd hiermee vastgegrepen

waardoor het dier verdoofd door de schok op de grond
viel, daarna kon het eenvoudig afgemaakt worden. Cerletti
besloot om deze techniek te ontwikkelen voor gedragscontrole
bij mensen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ECT
onherstelbare hersenbeschadigingen veroorzaakt wat kan
leiden tot permanent geheugenverlies en soms de dood.

❚ In 1994 schreef een Engelse krant: “In tegenstelling tot de
claims van ECT-deskundigen houdt een meerderheid, niet ‘een
kleine minderheid’, van mensen die ECT hebben ondergaan er

permanent geheugenverlies
aan over.”53

❚ Een onderzoek van de
Universiteit van Colombia
uit 2001 toonde aan dat ECT
erg ineffectief is voor depres-
sieve patiënten. Alle pati-
ënten kregen binnen zes
maanden na de behandeling
een terugval.54

Omdat ECT in verband
gebracht wordt met hersen-
beschadigingen, is er op
dit moment een nieuwe
benadering; magnetische
stimulatie door de schedel
heen wordt gepromoot als

de nieuwste “oplossing”. Een psychiater gebruikt een klos met
elektrische kabel om een fluctuerend magnetisch veld te
produceren. Rond de 1.000 magnetische golven pulseren 10 tot
15 minuten lang door de hersenen zogenaamd om de hersenen
te “stimuleren”. Hoewel de Food and Drug Administration de
nieuwe procedure niet heeft goedgekeurd, wordt hij wél op
patiënten uitgevoerd als experiment. De kosten bedragen tot
$ 3.000 voor een serie van 20 behandelingen.

“Niemand begrijpt precies … hoe 
ECT iets bewerkstelligt. Maar … 

je kunt het feit echt niet tegenspreken
dat ECT schade aan de hersenen

veroorzaakt. Het is alleen de vraag hoe
subtiel of hoe grof of hoe uitgesproken

die schade is en hoe lang die aanhoudt”.

— Dr. Colin Ross, psychiater in Texas, 2004

H O O F D S T U K  V I E R
D e s t r u c t i e v e  p s y c h i a t r i s c h e  b e h a n d e l i n g e n
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HOOFDSTUK VIER
Destructieve psychiatrische

behandelingen
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Op dit moment verdient de psychiatrische industrie in
Amerika jaarlijks $5 miljard aan elektroshocks.

Tijdens de hoogtijdagen in de veertiger en vijftiger jaren
overtuigde de psychiatrische gemeenschap de regeringen ervan
dat psychochirurgie de kosten voor de geestelijke gezond-
heidszorg zou verminderen. Het was een leugen.

Medische hersenchirurgie verlicht echte lichamelijke
condities, psychochirurgie probeert op brute wijze gedrag te
veranderen door het vernietigen van perfect gezond hersen-
weefsel.Aan het einde van de veertiger jaren waren de psychiaters
goed doordrongen van de kreupel makende en dodelijke effecten
van psychochirurgie, het sterfte- en zelfmoordpercentage bedroeg
10%, 50% van de ontvangers kreeg epileptische aanvallen en
hersenvliesontsteking (een
ernstige infectie in de her-
senen).

Psychochirurgie wordt
niet veel meer uitgevoerd op
dit moment, toch worden er
in Amerika nog 300 operaties
per jaar uitgevoerd, inclusief
de “frontale lobotomie”.

In Rusland werden tussen 1997 en 1999 in St. Petersburg 100
hersenoperaties uitgevoerd op verslaafde tieners. “Ze boorden
in mijn hoofd zonder verdoving” vertelt Alexander Lusikian.
“Ze bleven boren, brandden de blootgelegde gedeelten van mijn
hersenen weg... overal was bloed... Gedurende drie of vier dagen
na de operatie was de pijn in mijn hoofd zo verschrikkelijk alsof
ze er met een honkbalknuppel op geslagen hadden. Toen de pijn
een beetje wegtrok voelde ik het verlangen naar drugs
opkomen”. Binnen twee maanden na de behandeling gebruikte
Alexander weer drugs.55

In 2002 kostte een nieuwe ingreep, “deep brain sti-
mulation” waarbij elektroden in de hersenen worden geplaatst
die door de schedel heen verbonden worden met een pakket

batterijen in de schouderholte,
waarna een elektrische impuls
met een hoge frequentie door
de hersenen wordt gestuurd,
rond de $50.000 per operatie.

Regeringen zouden zich
bewust moeten zijn van het
feit dat psychochirurgie en ECT
onwetenschappelijke praktijken
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zijn die schade aanrichten en geen gelijkenis vertonen met
therapie. Ze leveren voor individuen én voor de samenleving
geen voordelen op. Dit soort praktijken moet verboden worden
om patiënten, hun gezinnen en de maatschappij als geheel
te beschermen.

Gerapporteerde misstanden
De psychiatrie blijft elektroshocks en psychochirurgie

gebruiken zonder dat er een medische of wetenschappelijke
rechtvaardiging is voor deze praktijken. Nadat ze 60 jaar
lang zijn toegepast kan de psychiatrie nog steeds niet
uitleggen hoe ze werken of de ernstige schade die ze veroor-
zaken verdedigen.

❚ Jennifer Martin’s 70-jarige moeder kreeg last van
hoofdpijn en misselijkheid. Ze stopte met eten en kon niet meer
praten. Een psychiater stelde vast dat ze in een shock verkeerde
door recente sterfgevallen in de familie en dat ze ECT nodig
had. Binnen 24 uur na de behandeling was Jennifer’s moeder
dood. De autopsie toonde aan dat haar moeder niet depressief
was geweest maar een aandoening aan de hersenstam had. “De
elektroshock behandeling doodde haar”, zei mevrouw Martin.

❚ Een rouwende echtgenoot vertelt dat de psychiater
elektroshocks adviseerde omdat die bepaalde chemische
stoffen zouden losmaken in de hersenen van zijn vrouw,
Dorothy, waardoor ze zich beter zou gaan voelen. Ondanks de
eerdere hartinfarcten die ze had gehad, gaf hij haar 38
elektroshocks. De laatste doodde haar. 

❚ In 2001 werd de regering van Nieuw Zeeland
gedwongen om excuus aan te bieden en $6,5 miljoen te betalen
aan 95 voormalige patiënten uit de Lake Alice Child and
Adolescent Psychiatric Unit, wegens marteling en
mishandeling in opdracht van psychiater Selwyn Leeks in de
zeventiger jaren. Er was zonder verdoving ECT toegepast op de
benen, armen en genitaliën van de slachtoffers.

❚ Op haar 28ste was Gwen Whitty moeder van twee
kinderen en in verwachting van de derde. Ze kreeg ademha-
lingsproblemen. Psychiater Harry Bailey adviseerde “deep
sleep therapie” om “uit te rusten”. Hiermee bleken grote
hoeveelheden slaapmiddelen en verdovende middelen
gemoeid te zijn terwijl ze twee tot drie weken naakt en
bewusteloos op een bed vastgebonden werd en elektroshocks
kreeg. Tien jaar later werden er twee ijzeren platen in haar hoofd
ontdekt die door dokter Bailey aan het bot waren
vastgemaakt om de gaten in haar schedel te bedekken.

Meer dan 1000 mensen waren onderworpen aan de Deep Sleep Therapy (DST) in Sydney,
Australië. De dodelijke combinatie van een door drugs geïnduceerd coma en electroshocks
veroorzaakte, voordat het in 1983 verboden werd, uiteindelijk de dood van 
48 mensen. Eén van de nog levende slachtoffers, Gwen Whitty, was gedurende twee tot drie
weken aan haar bed geketend terwijl zij bewusteloos werd gehouden en electroshocks kreeg 
toegediend, waarna zij wegens “depressie” na de geboorte van haar kind, hersenchirurgie kreeg. 
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Gevaarlijke Drugs
Zoals Jack Henry Abott

observeerde in zijn boek In
the Belly of the Beast: “Deze
drugs… vallen je aan, zo
diep vanuit je binnenste,
dat je de oorzaak van de
pijn niet kunt lokalise-
ren…je kaakspieren worden wild, je bijt op je wangen, je
kaak slaat op slot en de pijn golft erdoor heen. Dit gebeurt
elke dag uren achter elkaar. Je ruggengraat wordt zo stijf
dat je je hoofd of nek nauwelijks kunt bewegen, soms
buigt je rug als een boog en kun je niet meer rechtop staan.
De rusteloosheid doet pijn, je loopt te ijsberen…je raakt 
overweldigd door bezorgdheid omdat je geen verlichting
vindt…”56

Wanneer een “geestelijk gestoorde” overgaat tot het
plegen van zinloos geweld, leggen psychiaters de schuld
voor de tragedie bij het niet innemen van de medicatie.
Dit soort incidenten worden gebruikt om de persoon via
een rechterlijke machtiging te dwingen om zijn medicatie
te blijven gebruiken. 

Statistieken tonen echter aan dat het de psychia-
trische drugs zelf zijn, inclusief de nieuwste neuroleptica
of antipsychotica, die het geweld of de geestelijke

incompetentie kunnen veroorzaken waartegen ze
voorgeschreven zijn.

❚ Een onderzoek in 1985 naar een veel voorgeschreven
kalmerend middel dat beschreven werd in het American
Journal of Psychiatry, toonde aan dat 58% van de patiënten
last had van ernstig “controleverlies”, o.a. uitbarstingen
van geweld terwijl maar 8% van de controlegroep die een
placebo kregen hier last van had. De volgende incidenten
werden gemeld: “diepe sneden in de hals”, “probeerde
eigen arm te breken”, “gooide een stoel naar een kind”, “het
tegen de muur slaan van de armen en het hoofd”, en
“sprong voor een auto”. Het onderzoek onthulde dat de
patiënt die een stoel naar een kind had gegooid nog nooit

lichamelijk geweld had ge-
bruikt tegenover een kind.
De patiënte die zichzelf in de
hals sneed had zichzelf nog
nooit eerder verwond.57

❚ Een onderzoek uit
1990 stelde vast dat 50% van
de vechtpartijen op psychia-
trische afdelingen gerela-
teerd konden worden aan
neuroleptica. Dit kwam
door een bijwerking die
akathisia (ernstige rusteloos-
heid) wordt genoemd.

Patiënten beschreven een “krachtige behoefte om iedereen
in de omgeving aan te vallen”.58

❚ Een rapport uit Nieuw-Zeeland stelde dat de afkick
van psychiatrische drugs nieuwe symptomen kan
veroorzaken. De afkick van antidepressiva kan volgens
dit rapport “agitatie, ernstige depressie, hallucinaties,
agressiviteit, hypomanie (abnormale opwinding) en
akathisia veroorzaken.”59

Psychiater Joseph Glenmullen waarschuwt: “Omdat
afkickverschijnselen vaak worden verward met de
terugkeer van de originele symptomen, beginnen veel
patiënten opnieuw met de medicatie. Hierdoor wordt het
drugsgebruik nodeloos verlengd.”60

Robert Whitaker stelde vast dat wanneer patiënten
plotseling stoppen met het slikken van neuroleptica ze
“waarschijnlijk last krijgen van ernstige afkickverschijn-
selen waardoor ze een veel groter risico lopen dan wanneer
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ze nooit waren begonnen met de drugs. Het gebruik van
neuroleptica vermindert de kans dat de persoon ooit terug
kan keren naar een gezond leven zonder medicijnen.”61

Psychiaters houden vol dat de nieuwe “wonder
drugs” minder bijwerkingen hebben, maar de nieuwe
neuroleptica hebben ernstiger bijwerkingen dan hun
voorgangers, waaronder: blindheid, fatale bloedstolsels,
hartritmestoornissen, oververhitting, gezwollen en lek-
kende borsten, impotentie, seksuele problemen, verstoord
bloedbeeld, pijnlijke huiduitslag, epileptische aanvallen,
geboorteafwijkingen, extreme innerlijke onrust en
rusteloosheid. 

❚ The Wall Street Journal rapporteerde in april 2003 dat
in een periode van 8 jaar (1994-2002) 288 patiënten die
neuroleptica slikten diabetes ontwikkelden, 75 van hen
werden ernstig ziek en 23 mensen overleden.

❚ Ook in 2003 rapporteerde The New York Times: “…de
Amerikaanse staten die enorme bedragen betalen voor de
atypische (nieuwe drugs) in hun zorg voor de ernstig
gestoorden, vragen zich af of de voordelen wel opwegen
tegen de kosten.”62

De staat kan 8 tot 10 mensen méér behandelen met een
oudere vorm van neuroleptica, voor dezelfde prijs als één
maanddosering van de atypische antipsychotica voor één pa-
tiënt. In 2002 spendeerde Ohio, één van de grootste staten in
Amerika 174 miljoen dollar aan antipsychotica, bijna 145 mil-
joen daarvan werd uitgegeven aan atypische (nieuwe) drugs.63

❚ In mei 2003 presenteerden onderzoekers een studie
naar de effectiviteit en de kosten van atypische neuroleptica
bij de behandeling van patiënten in 17 Medische Centra voor
Veteranen. De studie, die werd uitgevoerd door Dr. Robert
Rosenheck, een professor in de psychiatrie en volks-
gezondheid van de Yale Universiteit, ontdekte dat de drug
$3.000 tot $9.000 meer kostte per patiënt zonder vermindering
van de symptomen, zonder verbetering van de kwaliteit van
het leven en mét Parkinson-achtige bijwerkingen.64

Zoals Whitaker al rapporteerde zijn de nieuwe
neuroleptica “een verhaal over een wetenschap die
vervormd wordt door hebzucht, sterfgevallen en het
opzettelijk bedriegen van het publiek”. Dr. Marc Rufer uit
Zwitserland zegt dat het voorschrijven van grote
hoeveelheden psychiatrische drugs de mensen alleen
afhankelijk maakt van psychiaters en van de drugs die ze
krijgen.65

Dr. Marc Rufer uit Zwitserland zegt dat het voorschrijven van grote hoeveelheden
psychiatrische drugs de mensen alleen afhankelijk maakt van psychiaters en van 
de drugs die ze krijgen.
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H et schenden van zijn mensenrechten is niet het
enige risico dat een patiënt loopt in het dwin-
gende systeem van de psychiatrie, zijn leven kan

gevaar lopen door chemische en lichamelijke dwang-
maatregelen. Er worden op dit moment diverse methoden
gebruikt, allemaal gewelddadig en potentieel dodelijk,
waarbij de staf de bewegingsvrijheid van de patiënt fysiek
en op wrede wijze beperkt, gewoonlijk vlak voordat hij
bewusteloos gedrogeerd wordt. 

Mechanische dwangmaatregelen omvatten dwang-
buizen, leren riemen of boeien rond de enkels en polsen.
Verzwakkende drugs worden toegediend als chemisch
controlemiddel en veroorzaken vaak een gewelddadige
reactie.

Een rechtszaak in
Denemarken onthulde dat
ziekenhuizen extra geld
kregen voor het behande-
len van gewelddadige pati-
ënten. Psychiater Kenneth
Clark van Harvard rap-
porteerde dat in Amerika
patiënten vaak worden ge-
provoceerd om het gebruik
van dwangmaatregelen te
kunnen rechtvaardigen,
hetgeen resulteert in hoge-
re vergoedingen van de
verzekeringen, zeker $1.000 per dag. Hoe gewelddadiger
een patiënt wordt of wordt gemaakt, des te meer geld
verdienen de psychiaters en de instellingen. 

In 1999 onthulde de Hartford Courant dat er alleen al
in de Verenigde Staten ongeveer 150 doden per jaar vallen
door dwangmaatregelen, zonder dat daar verant-
woordelijkheid voor afgelegd wordt. In de laatste twee
jaar waren zeker 13 van deze doden, kinderen, sommige
slechts 6 jaar oud. 

De maatregelen die genomen zijn om het aantal
dodelijke slachtoffers te verminderen hebben weinig effect
gehad. Ondanks het aannemen van beperkende wetgeving
in de Verenigde Staten in 1999, zijn er tot 2002 opnieuw
negen kinderen gestorven door verstikking of een
hartstilstand tijdens gewelddadige dwangmaatregelen.

Enkele voorbeelden van gruwelijke sterfgevallen
door dwangmaatregelen zijn: 

❚ Tristan Sovern werd in 1998 met zijn gezicht 
tegen de grond gedrukt, zijn armen werden door twee
verpleegkundigen kruislings voor zijn borst langs ge-
trokken. Hij schreeuwde: “Jullie laten me stikken... 
ik krijg geen lucht”. Het personeel van het Amerikaanse
psychiatrische centrum Greensborough deed een 

handdoek voor zijn mond
en bond de handdoek 
met een laken vast rond
zijn hoofd. Hij overleed
door verstikking. 

❚ De avond voordat
de 15-jarige Edith Campos
naar het psychiatrisch
ziekenhuis Desert Hills in
Tuczon, Arizona, zou gaan,
maakte ze kleurige com-
putertekeningen voor haar
familie. Als haar moeder
haar zou missen hoefde ze

alleen maar naar de tekening te kijken en bedenken dat
haar dochter snel weer thuis zou zijn. Twee weken later
kwam Edith thuis in een lijkkist. Tijdens haar opname
hadden haar ouders niet met haar mogen spreken. Op 4
februari 1998 bleek Edith gestorven te zijn aan verstikking
nadat haar borst in elkaar gedrukt was op de grond
gedurende minimaal 10 minuten. Ze werd vastgehouden
omdat ze meerdere keren haar vuist had opgestoken
tijdens een confrontatie met de staf.66

Roshelle werd op de grond gegooid 
met haar gezicht naar beneden, haar
armen werden kruislings voor haar 

borst langs getrokken door een 
psychiatrisch assistent. “Ik kan niet 

ademen” hijgde ze. Haar laatste 
woorden werden genegeerd.
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Op 18 augustus 1997 overleed de 16-jarige Roshelle
Clayborne tijdens een dwangmaatregel in San Antonio,
Texas. Roshelle werd op de grond gegooid met haar
gezicht naar beneden, haar armen werden kruislings voor
haar borst langs getrokken door een psychiatrisch
assistent. “Ik kan niet ademen” hijgde ze. Haar laatste
woorden werden genegeerd. 

❚ Ze kreeg een injectie met 50 milligram Thora-
zine toegediend terwijl 8 stafleden toekeken. Ze lag 
plotseling stil, bloed druppelde uit haar mondhoek en ze
verloor de controle over haar lichaamsfuncties. Haar
slappe lichaam werd in een
deken gerold en in een
kleine afzonderingskamer
achtergelaten. Daar bleef ze
5 minuten liggen in haar
eigen ontlasting en braaksel
totdat het iemand opviel
dat ze niet bewoog. Tegen
de tijd dat er een ver-
pleegster was die hartmas-

sage kon toepassen was het al te laat. Roshelle werd niet
meer wakker.

❚ In 1998 dwong de psychiatrische staf de 13-jarige
Canadese Stephanie Jobin om met haar gezicht op de
grond te gaan liggen, men plaatste een zitzak over haar
heen. Een vrouwelijk staflid ging erbovenop zitten om
haar vast te houden en een ander staflid hield haar voeten
vast. Stephanie had al vijf verschillende psychiatrische
middelen gehad. Na 20 minuten worstelen stopte
Stephanie met ademhalen en stierf. Haar dood werd
afgedaan als een ongeluk.

❚ In Denemarken werd
in 2002 een patiënt voor
straf vastgebonden. Hij
kreeg een schadevergoeding
toegekend van de behan-
delend psychiater. Dit was
de eerste keer dat er een
schadevergoeding werd toe-
gekend aan een slachtoffer
van dwangmaatregelen.

“Ik moest mijn diner met Thanksgiving en
Kerst vastgebonden opeten”... 

“Er gaat geen dag voorbij dat ik er niet
aan moet denken”.

— K. Stafford, 17 jaar oud
slachtoffer psychiatrie
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Goed medisch onderzoek door 
niet-psychiatrische specialisten kan 
meer dan 40% van de psychiatrische
opnamen voorkomen.

In 2002 adviseerde de Parlementaire
Assemblé van de Raad van Europa om
meer onderzoek te doen naar “de invloed
van goede tutoring (één op één begelei-
ding) en onderwijskundige oplossingen
voor kinderen met symptomen van
ADHD, naar de invloed van medische
problemen zoals allergieën en ver-
giftigingen op gedrag en naar alternatieve
behandelingsvormen zoals diëten”.

In 2002 stelde de President’s Commission
on Excellence in Special Education 
vast dat 40% van de [2,8 miljoen]
Amerikaanse kinderen in het speciaal
onderwijs gediagnosticeerd was met
“leerstoornissen” omdat ze nooit 
hadden leren lezen.

De DSM is verantwoordelijk voor de
escalerende statistieken en het wereldwij-
de gebruik van psychiatrische drugs. Dit
leidt tot ongekende schade en een
verspilling van financiën. Het
diagnostische systeem van de DSM moet
verdwijnen voordat er sprake kan zijn van
hervormingen in de geestelijke
gezondheidszorg.

2

4
3

BELANGRIJKE FEITEN

1
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V
olgens het psychiatrisch denkbeeld, is de
oplossing voor alles, van de grootste tot
de kleinere problemen, beperkt tot:
1. Het  diagnostiseren van een geestelijke
stoornis met het wetenschappelijk in

opspraak geraakte Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders.

2. Het plakken van een etiket op die geeste-
lijke stoornis.

3. Het uitkiezen van een vrijheidsbeperkende,
meestal gedwongen en dure
reeks van behandelingen.

Nadat de psychiatrie
decennia lang wereldwijd
het monopolie over de
geestelijke gezondheids-
zorg heeft gehad, heeft deze
eenzijdige benadering geleid
tot stijgende statistieken
van de geestelijke stoornis-
sen en steeds verdergaande
verzoeken om subsidie.
Deze benadering voorkomt
het vinden van oplossingen. 

Gelukkig zijn er veel methoden ontwikkeld buiten de
psychiatrie in een poging om geestelijke problemen op te
lossen, ook voor zeer ernstig gestoorden. De psychiatrie
ontkent het, maar er is veel kennis verzameld en vak-
kundige hulp geboden door niet-psychiatrische profes-
sionals. 

De volgende opsomming laat het werk zien van
moedige pioniers, die zich durfden te verzetten tegen de
opinie van de psychiatrie. Uit hun werk wordt langzaam
duidelijk dat er misschien al oplossingen bestaan voor
geestelijke problemen maar dat je die niet bij de

psychiatrie moet zoeken. 
❚ Medische onderzoeken hebben veelvuldig

aangetoond dat wat zich voordoet als geestelijke pro-
blemen bij een patiënt, in feite een ongediagnosticeerde
lichamelijke ziekte of conditie is. Dit betekent niet dat ze
een “chemische onevenwichtigheid” hebben of een
“hersenbeschadiging”. Het betekent ook niet dat gees-
telijke stoornissen lichamelijk zijn. Het betekent wel dat
gewone medische problemen het gedrag en de kijk op
het leven kunnen beïnvloeden.

❚ Een onderzoek in
Californië toonde aan dat 
40% van de opnamen in psy-
chiatrische inrichtingen on-
nodig waren geweest als de
patiënten eerst een goed
medisch onderzoek hadden
ondergaan. Dit zou in de
toekomst enorme bezuini-
gingen kunnen opleveren.

❚ Voormalig psy-
chiater William H. Philpott,
nu specialist in hersen-
allergieën ontstaan door

voeding, zegt: “De symptomen van een vitamine B12
tekort variëren van een slechte concentratie tot zware
depressies, ernstige agitatie en hallucinaties. Hij bewees
dat sommige voedingsmiddelen neurotisch en
psychotisch gedrag onmiddellijk konden stoppen.67

❚ Anorexia Nervosa, een toestand van verlies van
eetlust en zelfverhongering tot de dood erop volgt, kan
behandeld worden met zink en aminozuren.

❚ Artsen hebben vastgesteld dat gifstoffen in 
de omgeving, kwikvergiftiging en allergieën het
gedrag en de schoolprestaties kunnen beïnvloeden en

HOOFDSTUK VIJF
Betere oplossingen

Medische onderzoeken hebben
veelvuldig aangetoond dat wat zich

voordoet als geestelijke problemen bij
een patiënt, in feite een

ongediagnosticeerde lichamelijke
ziekte of conditie is.
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symptomen kunnen creëren die foutief gediag-
nosticeerd kunnen worden als ADHD. Laura J.
Stevens, schrijfster van het boek Twelve Effective Ways
to Help Your ADD/ADHD Child, zegt: “Gassen,
schoonmaakmiddelen, formaldehyde, geurstoffen en
andere chemicaliën kunnen een kind geïrriteerd,
onoplettend, afwezig, agressief, depressief en
hyperactief maken.”68

❚ Dr. L.M.J. Pelsser van het Centrum voor
Hyperactiviteit en ADHD in Eindhoven ontdekte 
dat het gedrag van 62%
van de kinderen met 
de diagnose “ADHD”
binnen drie weken
aanzienlijk verbeterde
met een verandering in
hun dieet.69

❚ De Amerikaanse
psychiater Dr. Sydney
Walker zegt dat duizenden
kinderen psychiatrische
drugs voorgeschreven
krijgen omdat ze “slim”
zijn. “Ze worden niet hyper
omdat hun hersenen niet
goed werken maar omdat
ze de hele dag moeten
wachten op leerlingen die langzamer zijn. Ze vervelen
zich en beginnen dan te friemelen, krabben, uitrekken en
(specifiek de jongens) ze gaan op zoek naar
kattenkwaad”.70

❚ Wanneer een kind de diagnose “hyperactiviteit”
of “leerstoornis” krijgt moet hij eerst getest worden 
op allergieën, vergiftigingen en andere medische 

problemen. Bijlessen en andere onderwijskundige op-
lossingen die zich bezighouden met het verbeteren van
de schoolprestaties moeten ook prioriteit krijgen.

❚ Financiën moeten beschikbaar gesteld worden
aan instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg
om ervoor te zorgen dat ze een complete diagnostische
uitrusting hebben en competente medische, niet
psychiatrische artsen.

❚ Er moet vastgesteld worden dat verzekeringen
pas vergoedingen voor geestelijke problemen mogen

uitbetalen als er een gron-
dig lichamelijk onderzoek
heeft plaatsgevonden om
zeker te stellen dat er 
geen onderliggend licha-
melijk probleem is dat 
de geestelijke problemen
veroorzaakt. Deze maat-
regel alleen zou ontelbare
mensen een vals en onno-
dig psychiatrisch etiket en
een behandeling geba-
seerd op de DSM/ICD
besparen.

Er is sprake van de-
zelfde verspilling van le-
vens en financiën wanneer

de DSM wordt gebruikt om de geestelijke gezondheid
of het gedrag van mensen te evalueren. Hoewel het een
enorm werk zal zijn, is het noodzakelijk dat het
diagnostisch systeem van de DSM wereldwijd wordt
verworpen. Voordat dit gebeurt kan er geen sprake zijn
van verbeteringen of hervormingen in de geestelijke
gezondheidszorg.

Terwijl het leven vele problemen kent 
en die problemen soms overweldigend 
kunnen zijn, is het van belang te weten 

dat de psychiatrie, met haar diagnosen en
haar drugs, de verkeerde weg is om te

bewandelen. Die drugs 
kunnen op chemische wijze problemen 
en symptomen maskeren; ze kunnen 

en zullen echter nooit in staat zijn 
om problemen op te lossen.
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Psychiatrische instellingen moeten volledig uitgerust worden om
onderliggende lichamelijke problemen te  diagnostiseren. Hiermee kan 
40% van de opnames voorkomen worden.

Patiënten en hun ziektekostenverzekeringen moeten het recht krijgen om 
hun geld terug te ontvangen als de beloofde resultaten niet gehaald worden 
of als de patiënt schade ondervindt van de behandeling. Hiermee wordt de
verantwoordelijkheid voor de behandelingen teruggelegd bij de behandelaar of
de instelling en niet bij de overheid of de ziektekostenverzekeraars.

Er moeten klinische en financiële controles plaatsvinden op het gebied van 
statistieken, opnamen, behandelingen en sterfgevallen in alle overheids- en
particuliere instellingen die subsidie van de overheid of uitbetalingen van 
ziektekostenverzekeringen ontvangen. Hiermee kan aansprakelijkheid 
vastgesteld worden zonder de privacy van patiënten te schaden. 

Overtuig u ervan dat regeringen een wetenschappelijke onderbouwing eisen
voor alle 374 geestelijke stoornissen in de DSM/ICD, voordat er
verzekeringsgelden uitbetaald mogen worden. Totdat deze bewijzen zijn
geleverd moeten overheidsinstanties, de rechtspraak en het onderwijssysteem
zich ervan bewust zijn dat de DSM en het hoofdstuk over geestelijke
stoornissen in de ICD niet wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Psychiatrische rechtbanken en behandelingen in de ambulante geestelijke
gezondheidszorg moeten afgeschaft worden.

Subsidies en vergoedingen door ziektekostenverzekeringen moeten alleen
besteed worden aan behandelingen die werken en dus een duidelijke 
verbetering opleveren of de patiënt genezen.

1
2
3

4

5
6
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Citizens Commission 
on Human Rights International

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 onder-
steunt medische beroepsbeoefenaars. CCHR houdt
zich voornamelijk bezig met het frauduleuze gebruik
van subjectieve “diagnoses” die niet op wetenschap-
pelijke of medische feiten gebaseerd zijn. Gebaseerd op
deze valse diagnoses rechtvaardigen psychiaters het
voorschrijven van schadelijke behandelingen met o.a.
bewustzijnsveranderende drugs die het onderlig-
gende 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 deper-
sonaliserende “behandelingen” van de psychiatrie,
worden duizenden mensen geschaad en worden
duizenden hun bij geboorte gekregen mensen-
rechten ontzegd.

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

D

18905-13-DUT Government.qxd  11/16/04  11:08 PM  Page 32



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

Dr. Ben Ngubane
Minister voor Kunst, Cultuur, Wetenschap
en Technologie, Zuid-Afrika

“Ik feliciteer CCHR voor het identificeren
van de onmenselijke behandeling van
geesteszieken en hun onvermoeibare
campagne om dit wereldwijd onder de
aandacht te brengen. Als land en als regering
zullen we samenwerken met organisaties als
CCHR om onze burgers te beschermen tegen
het soort terreur en onderdrukking dat de
Zuid-Afrikaanse bevolking al heeft ervaren
gedurende de Apartheid.”

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.”

LeAnna Washington
Commonwealth of Pennsylvania

“Omdat [CCHR] werkt aan het beschermen
van de rechten van individuen, zoals die staan
in de Universele Verklaring de Rechten van de
Mens, tegen 'wrede, onmenselijke of onterende
behandeling'....feliciteert het huis van
Afgevaardigden van Pennsylvania (CCHR
International).... met haar nobele humanitaire
inspanningen die nog lange tijd herinnerd en
zeer gewaardeerd zullen worden.”

Bob Simonds Th.D., voorzitter van de
National Association of Evangelicals van
Zuid-Californië

“Hoe uiterst dankbaar zijn we CCHR voor
het niet alleen leiden van het gevecht tegen
het criminele psychiatrische misbruik van
kinderen op onze scholen, maar ook voor het
functioneren als katalysator voor alle
religieuze groepen, oudergroepen en
medische groeperingen die niet zo effectief
zouden zijn zonder het onderzoek en de
geloofwaardigheid van CCHR.”
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CCHR INTERNATIONAL
Adviesraad

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 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 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 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 Engeland
Citizens Commission on 
Human Rights United Kingdom 
P.O. Box 188 
East Grinstead, West Sussex 
RH19 4RB, United Kingdom 
Tel.: 44 1342 31 3926 
Fax: 44 1342 32 5559 
E-mail: humanrights@cchruk.org

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

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

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

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

CCHR Taiwan
Citizens Commission on 
Human Rights
Taichung P.O. Box 36-127
Taiwan, R.O.C.
E-mail: roysu01@hotmail.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 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 Zweden 
Citizens Commission on 
Human Rights Sweden 
(Kommittén för Mänskliga
Rättigheter—KMR) 
Box 2 
124 21 Stockholm, Sweden
Tel./Fax: 46 8 83 8518 
E-mail: info.kmr@telia.com

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 Zwitserland: Ticino
Citizens Commission on 
Human Rights Ticino 
(Comitato dei cittadini per 
i diritti dell’uomo)
Casella postale 613
6512 Giubiasco, Switzerland
E-mail: ccdu@ticino.com

CCHR Zwitserland: Zürich
Citizens Commission on 
Human Rights Switzerland 
Sektion Zürich 
Postfach 1207 
8026 Zürich, Switzerland
Tel.: 41 1 242 7790 
E-mail: info@cchr.ch 
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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.

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



“Samengevat is het creëren van lijsten 

met psychoiatrische “ziekten”, het 

formaliseren van deze lijsten door

overeenstemming en het toevoegen 

van codes die ervoor zorgen dat 

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.”

— Dr. Thomas Dorman 
Lid van het Royal College of Physicians of the 

United Kingdom and Canada
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