
 
 
 
Minister S. Dekker 
Minister voor rechtsbescherming 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
 
 
 
Onderwerp: rechtsbescherming van adhd-gediagnosticeerde kinderen. 
 
Amsterdam, 21 juni 2020 
 
Geachte minister Dekker, 
 
Met deze brief vragen wij uw hulp voor rechtsbescherming van drukke en dromerige 
kinderen voor wie een adhd-diagnose dreigt of die al een adhd-diagnose hebben.  
De situatie is als volgt. 
 
Juni 2019 werd het resultaat van een promotieonderzoek aan universiteit Groningen 
gepubliceerd, waarbij o.a. werd geconcludeerd dat fouten in academisch onderwijs in 
verleden en heden in aanzienlijke mate hebben bijgedragen tot onjuiste interpretatie en 
behandeling van het begrip adhd, waardoor een relatief hoog percentage kinderen (ca 4%, 
ordegrootte 100.000) een passende behandeling moe(s)ten missen. Dit leidde o.a. tot 
overmatig voorschrijven van psychiatrische medicijnen aan kinderen, voornamelijk middelen 
op basis van methylfenidaat.  
 
In dat proefschrift wordt de overtreding van de volgende artikelen van het internationaal 
kinderrechtenverdrag als gevolg van deze situatie, genoemd: de artikelen 2, 8, 12.1, 16, 24, 
33, resp. discriminatie, identiteit, respect voor opvattingen van het kind, privacy, het 
onterecht toedienen van psychotrope stoffen. Graag verwijzen wij u naar het betreffende 
onderzoek, zie de verwijzing onderaan. 
 
Ministers De Jonge en Van Engelshoven bevestigden in hun antwoordbrief van 17 april jl. onze 
brief van 8 februari jl. over dit onderwerp, waarin wij o.a. een schatting doen van de 
aangerichte schade. Zij verwezen voor de verantwoordelijkheid naar beroepsgroepen en naar 
universiteiten. Beide brieven zijn bijgevoegd.  
 
De door De Jonge en Van Engelshoven aangeduide beroepsgroepen verschansen zich echter 
achter een barrière van aantoonbaar foute consensus binnen de beroepsgroepen, waardoor 
de adhd-gediagnosticeerde kinderen en hun ouders schade oplopen, zonder dat het recht zijn 
gang kan gaan. Hier ligt de kern van het probleem en hiervoor vragen wij nu uw ingrijpen.  
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Onder verwijzing naar het voorgaande zouden wij van u, als Minister van rechtszekerheid, 
graag antwoord ontvangen op de volgende vragen: 
 
1. In genoemd proefschrift en in onze brief van 8 februari 2020 wordt geconcludeerd dat de 

gangbare benadering van adhd nadelige effecten heeft op de betreffende kinderen en leidt 
tot overtreding van het internationale kinderrechtenverdrag, dat ook door Nederland is 
ondertekend. Wij verwijzen hierbij dus naar genoemd proefschrift en naar de bij deze mail 
gevoegde brief, waarin wij een schatting doen van de aangerichte schade, welke 
aanzienlijk is; het is een toestand al langer dan een decennium aanhoudt. Tot heden 
ontvangen de betrokken kinderen wat dit onderwerp betreft daarmee geen 
rechtsbescherming. Hoe kunt u deze situatie corrigeren? 

 
2. De ministers De Jonge en Van Engelshoven schrijven dat de verantwoordelijkheid voor 

genoemde fouten in het (academisch) onderwijs en bij het opstellen van 
behandelingsrichtlijnen, ligt bij de betreffende beroepsgroepen en universiteiten. Als u dit 
met ministers De Jonge en Van Engelshoven eens bent, hoe bent u dan van plan deze 
situatie, die blijkbaar niet werkt en zodanig langdurig nadelige consequenties heeft voor 
kinderen en andere betrokkenen, dat het onderwerp op het gebied van rechtsbescherming 
terecht komt, te corrigeren?  

 
3. Graag zouden wij van u de informatie ontvangen op welke manier het volledig delegeren 

van ministeriële verantwoordelijkheid naar beroepsgroepen op dit gebied in de wet is 
vastgelegd. En op welke wijze garandeert de wet dat onjuiste consensus binnen die 
beroepsgroepen wordt gecorrigeerd? 

 
4. Als het volledig overdragen van de genoemde verantwoordelijkheid aan beroepsgroepen 

en universiteiten eigenlijk wettelijk niet is toegestaan of niet goed is geregeld, dan zouden 
wij graag van u weten hoe u dit kunt corrigeren om de rechtszekerheid van kinderen op dit 
gebied veilig te stellen. 

 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw verhelderend antwoord. 
Met vriendelijke groet, 
 
(was getekend) 
voor stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens. 
 
Verwijzing: proefschrift https://www.rug.nl/research/portal/en/publications/adhd-and-the-
power-of-generalization(21f35b8b-975f-4d1f-ad83-9e2b8bb7e269).html/ 
 
Bijgevoegd: 
- onze brief van 8 feb. 2020; https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/02/Brief-Ministers-
ADHD-8-feb-2020-NCRM-Webversie.pdf 
- het antwoord van ministers De Jonge en Van Engelshoven van 17 april jl.; 
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/05/Antwoord-ministers-op-brief-ADHD-schade-en-
verantwoordelijkheid-17-april-2020-NCRM.pdf 
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