Kinderrechten Nederland bij de VN onder de loep
De kinderrechtencommissie van de VN bekijkt dit jaar de situatie van de kinderrechten in
Nederland. Daarbij wordt ook de explosieve stijging van ADHD-medicatie meegenomen.
Woensdag 27 mei stond Nederland in Geneve op de agenda.
28 mei 2015
Het VN-kinderrechten comittee (Committee on the Rights of the Child, CRC) komt regelmatig in
Geneve bijeen om volgens een cyclisch systeem jaarlijks de kinderrechten van een aantal landen
onder de loep te nemen. In 2015 is Nederland aan de beurt. Informatie over kinderrechtensituaties
ontvangt CRC onder andere van ngo’s (niet-gouvernementele organisaties). Sinds 2005 leveren leden
van het internationale vrijwilligersnetwerk Citizens Commission on Human Rights informatie aan over
het psychiatrisch labelen van kinderen en met name m.b.t. overmedicatie voor ADHD.
De Citizens Commission on Human Rights (CCHR) is in 1968 in de VS opgericht door de Scientology
church, samen met psychiater en auteur dr. Thomas Szasz. Dat was in de tijd van de “antipsychiatrie”,
waarbij kritische experts de toen heersende normen binnen de psychiatrie aan de kaak stelden.
Hoewel het begrip “antipsychiatrie”op de achtergrond is geraakt, is CCHR steeds het standpunt blijven
innemen dat medicalisering op dit gebied ongewenst is en dat behandelen van kinderen met
geestbeïnvloedende medicijnen het allerlaatste is waarnaar men zou moeten grijpen. Dat wat
aangeduid wordt als ADHD kan vele oorzaken hebben, waarvan de meeste gevonden kunnen worden
in de omgeving van het kind. CCHR huldigt, met vele onafhankelijke kritische experts, het standpunt
dat gedragsproblemen bij de oorzaak moeten worden opgelost, niet met een drogerend middel als
Ritalin; bij dergelijke gedragsaanpassing met medicatie schemert in zekere zin de oude aanklacht van
de antipsychiatrie nog door.
Sinds een aantal jaren laat het VN Kinderrechten comittee zich, naast diverse onderwerpen die
kinderrechten bedreigen, uit over psychiatrisch labelen van kinderen en staat zij kritisch tegenover
de toenemende medicatie voor ADHD.
In 2014 heeft CCHR, met de Nederlandse afdeling Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens
(ncrm.nl), aan de kinderrechtencommissie gerapporteerd over de situatie van ADHD in Nederland,
waar ca. 4,5% van de jongeren nu Ritalin gebruikt. Het verontrustende rapport van de
Gezondheidsraad van 2014 over ADHD is daarbij dankbaar meegenomen. Woensdag 27 mei was een
hoorzitting in het Palais de Wilson, Geneve, waarbij een overheidsvertegenwoording van Nederland
en de overzeese gebiedsdelen diverse vragen van CRC-leden beantwoordden. Drs. Angelique Berg,
directeur-generaal Volksgezondheid van VWS, zei de bezorgdheid van de Commissie met betrekking
tot overmedicatie van kinderen, in het bijzonder voor ADHD, te delen. Zij maakte melding van een
programma voor de reductie van het gebruik van geneesmiddelen voor ADHD, het ketenzorgmodel.
Tevens verwees zij naar initiatieven, gericht op het versterken van de educatieve capaciteit van
ouders. Het definitieve verslag van de kinderrechtcommissie wordt binnen een week verwacht.
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Press release van de behandeling van Nederland bij de kinderrechtencommissie:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16017&LangID=E
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Overheidsvertegenwoordiging o.l.v mw. Angelique Berg, directeur-generaal volksgezondheid van het
ministerie van VWS (achter het bordje “Netherlands”, 27 mei 2015)

Uitgebreide vertegenwoordiging van Nederlandse NGO’s (27 mei 2015)
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Verdere referenties o.a.:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antipsychiatrie#Oorsprong_van_de_antipsychiatrie
http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/adhd_medicatie_en_maatschappij_201419.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/NLD/INT_CRC_NGO_NLD_17971_E.
pdf

