
Deze presentatie gaat over brein en psychiatrie, 
webinar van 27 januari 2021

• Voorwoord: Mira de Vries herdenkt Thomas Szasz

• Het idee dat alle geestelijke activiteit en alle psychische 
problemen uit de hersenen voortkomen

• Bespreken van psychiatrische therapieën 

• Lering trekken uit het verleden

• Wat wij zelf er aan kunnen doen

Onderwerpen:

Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens, 
NCRM, www.ncrm.nl

http://www.ncrm.nl/


Mira de Vries over dr. Thomas Szasz

Psychiater, wetenschapper, 
auteur.
Sinds 1990 emeritus 
hoogleraar psychiatrie, State 
University of New York, 
faculteit
gezondheidswetenschappen, 
Syracuse, New York.

http://www.szasz.com/
https://www.metzelf.nl/

Thomas Stephen Szasz, 1920 –2012, 

http://www.szasz.com/
https://www.metzelf.nl/


Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens, NCRM

Onderwerp: De fixatie op het brein in de psychiatrie

NCRM maakt deel uit van het network van Citizens Commission on Human Rights. 
In 1969 in de VS opgericht door Scientology en dr. Thomas Szasz

NCRM-vrijwilligers bij een actie op het Plein in Den Haag
27 januari 2021



Plaatje geleend van https://verkenjegeest.com/zeven-raadsels-van-het-menselijk-brein/

De centrale rol van de hersenen
in de hedendaagse psychiatrie

In de denkwereld van de psychiatrie 
komt geestesziekte voort uit een 
probleem in het functioneren van de 
hersenen. 

Daarmee hebben psychiaters een 
gestoord orgaan (het brein) dat ze 
langs chemische of mechanische of 
elektrische weg (denken te) kunnen 
repareren.

https://verkenjegeest.com/zeven-raadsels-van-het-menselijk-brein/


DSM

DSM, de centrale rol van het psychiatrisch 
handboek.

• DSM was ooit bedoeld om psychiatrische 
stoornissen te ordenen.

• De categorie-namen zoals depressie en 
ADHD gingen als oorzaak van de kwaal 
gelden. Onbegrijpelijke fout van de 
experts.

• De DSM speelt belangrijke rol in de GGZ. 
En bij juridische kwesties.

• 69% van de DSM-groep die versie 5 
samenstelden had banden met de 
industrie.



In Nederland krijgen 1,1 miljoen 
mensen eens in hun leven een 
antidepressivum voorgeschreven.

Er lijkt een trend gaande naar meer 
langdurig gebruik. 

Antidepressiva ook in gelukkige
landen



Antidepressiva, de gangbare theorie

Tekst van de depressievereniging:
“Antidepressiva hebben invloed op de 
(her-) opname van neurotransmitters.” 

“Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat antidepressiva voor veel mensen 
met een ernstige depressie goed 
werken (..) en redelijk goed verdragen 
worden. ”

https://www.depressievereniging.nl/actueel/vragen-over-antidepressiva/hoe-werken-antidepressiva/

Chemicaliën voor de hersenen

https://www.depressievereniging.nl/actueel/vragen-over-antidepressiva/hoe-werken-antidepressiva/


Antidepressiva, tegengeluiden
- Depressie is niet een op zichzelf staand persoonlijk 
probleem: omgeving, werk, verlies, levensgebeurtenissen …

- Antidepressiva nauwelijks beter dan placebo’s.

- “Bij”-werkingen zoals (blijvende) seksuele
functiestoornissen, agressie en geweld,
(zelf-)moord,  de Prozac killings, etc.

- Moeilijk stoppen met antidepressiva, afkickverschijnselen. 

https://www.youtube.com/watch?v=D5Wnmhu8_5c minuut 38 – 41
https://nieuws.nl/algemeen/20190706/deproblemenmetantidepressivawordenontkend/

- “Antidepressiva zijn rampzalige middelen die in feite alleen maar sederen” (Ref. dr. Dick Bijl)
- Het achterliggende probleem wordt niet opgelost.

https://www.youtube.com/watch?v=D5Wnmhu8_5c
https://nieuws.nl/algemeen/20190706/deproblemenmetantidepressivawordenontkend/


ADHD, toename medicatie

Gegevens Stichting Farmaceutische kengetallen



ADHD als aandoening in de hersenen

Gesimplificeerd behandelidee

ADHD-achtige
verschijnselen

DSM,
mankementje 

in de 
hersenen

Medicijn: 
Ritalin

Klaar!



Hoe worden verkeerde ideeën over ADHD
verspreid.

Bijvoorbeeld zo: (link liedje)
Kinderen voor kinderen:

(..)
't Is iets wat ik heb en daar zit ik best wel mee
Jullie mogen het wel weten: Ik heb ADHD (ADHD?)

Ik leerde van de dokter, dat dat een stoornis is
Ik ben ermee geboren, 't is een stofje dat ik mis

https://www.youtube.com/watch?v=_K-m-jLjmtQ


Wat ADHD wel is
*ADHD is niet een hersenziekte die met een scheikundige stof behandeld moet 
worden. 

*ADHD is wel de aanduiding voor een verzameling gedragskenmerken. 

* ADHD is geen hersenprobleem. Opvoedproblemen, onderwijskundige 
problemen, lichamelijke oorzaken en nog veel meer kunnen naast elkaar 
bestaan en tot gedrag leiden dat ADHD wordt genoemd.

https://www.youtube.com/watch?v=uuKEEWshRBI

https://www.youtube.com/watch?v=uuKEEWshRBI


ADHD medicatie
• Ritalin is een drug en werkt concentratie-verhogend.

• Ritalin valt onder de Opiumwet, lijst 1.

• Zie de bijwerkingenlijst.

• Langetermijn veiligheid niet aangetoond. 

Ritalin-gebruikende kinderen blijven ca. 4 cm korter.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2017-05-25#LijstI  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2017-05-25#LijstI


De ENIGMA study
Peperduur ADHD/hersenonderzoek levert niets op

https://www.madinamerica.com/2017/04/lancet-psychiatry-needs-to-retract-the-adhd-enigma-study/
https://drukendwars.nl/adhd-peperdure-hersenstudie-levert-niks-op-2/

Het ENIGMA project, 2017. 
Kostbaar hersenscanneronderzoek 
zou ADHD aanwijzen als hersenziekte. 

Er was uitgebreide wetenschappelijke 
kritiek.  

Het met ADHD gediagnosticeerde 
kind krijgt de onterechte, 
stigmatiserende en invaliderende 
boodschap dat het een hersenziekte 
heeft.

Ondanks acties van kritische wetenschappers 
werd het artikel niet terug getrokken.

https://www.madinamerica.com/2017/04/lancet-psychiatry-needs-to-retract-the-adhd-enigma-study/
https://drukendwars.nl/adhd-peperdure-hersenstudie-levert-niks-op-2/


Hersenschade door Antipsychotica

• Gevaarlijke breinveranderingen
• Toediening van Zyprexa (antipsychoticum) 

kan een versnelde afname van de dikte van 
de cortex veroorzaken.

https://www.ggznieuws.nl/onderzoek-toont-verband-aan-tussen-antipsychotica-en-hersenschade/

• Bewegingsstoornissen, gewichtstoename en suikerziekte, seksuele
functiestoornissen, etc. Vroegtijdige dood.

P. Gotzsche: (..) antipsychotica zijn zodanig gevaarlijk voor hersencellen dat is 
voorgesteld om ze te gebruiken als medicijn bij hersenkanker.
(Gelezen in Gotzsche, Deadly psychiatry and organised denial)

https://www.ggznieuws.nl/onderzoek-toont-verband-aan-tussen-antipsychotica-en-hersenschade/


ECT, elektroshock

Ref:  www.ectresources.org de website van dr. Peter Breggin
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2017/05/24/opvraag-van-gegevens-over-toepassing-van-elektroconvulsietherapie-in-nederland

* Het proces beschadigt altijd de hersenen
* Typische symptomen van ernstig hoofdletsel : 
hoofdpijn, misselijkheid, geheugenverlies, 
desoriëntatie, verwarring, het verlies van de 
persoonlijkheid en emotionele instabiliteit. 

In Nederland zijn jaarlijks ca. 1000 ECT behandelingen geregistreerd,

ca. 30 behandelingen onder dwang. 

Spanning tot 480 volt, 
stroom tot 0,9 A, gepulst.

* Het aanvankelijke trauma kan een kunstmatige euforie veroorzaken die door 
ECT-artsen ten onrechte een verbetering wordt genoemd.

* Studies tonen aan dat ECT geen voordeel heeft t.o.v. gesimuleerde ECT 
(verdoving zonder schok) 

http://www.ectresources.org/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2017/05/24/opvraag-van-gegevens-over-toepassing-van-elektroconvulsietherapie-in-nederland


ECT - nieuw onderzoek (2020)

• John Read, hoogleraar klinische psychologie: “in de herbeschouwing van 

onderzoekingen werd niet vergeleken met placebo-behandeling.” (!!!)

“Al dit onderzoek (naar ECT – vert.) is van de laagste kwaliteit die ik in mijn 

40-jarige carrière heb gezien.”

• De auteurs pleiten voor beëindiging van het gebruik van ECT, met het 

argument dat de kosten (o.a. geheugenverlies, hersenbeschadiging) niet 

opwegen tegen de mogelijke voordelen.

https://www.madinamerica.com/2020/06/new-review-finds-lack-evidence-support-ect/

https://www.madinamerica.com/2020/06/new-review-finds-lack-evidence-support-ect/


TMS en DBS

Transcranial magnetic stimulation en deep brain stimulation

Treating Depression 
With Deep Brain Stimulation Works

—Most of the Time

TMS DBS

Elektro-magnetische schok Elektrische bedrading in het hoofd



Nieuws van juni 2020

(..) Een forse tegenslag voor neurowetenschappers die in het 

brein zoeken naar bewijzen dat een patiënt depressief is, 

schizofrenie heeft of ADHD. 

Volgens onderzoekers van de Amerikaanse Duke University 

zijn scans van hersenactiviteit “te onbetrouwbaar om daar 

uitspraken over te doen. Niet omdat de scans niet deugen, 

maar omdat hersenactiviteit te grillig is.”

https://www.psychologicalscience.org/news/releases/scanning-the-brain-fmri.html

Tegenslag voor de stroming 
die probleem en oplossing 
in de hersenen zoekt

https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3791342/nieuws/helaas_een_fmri-scan_kan_geen_depressie_schizofrenie_of_adhd_vaststellen.html

https://www.psychologicalscience.org/news/releases/scanning-the-brain-fmri.html
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3791342/nieuws/helaas_een_fmri-scan_kan_geen_depressie_schizofrenie_of_adhd_vaststellen.html


Samenvatting
tot dusver

• Al deze zogenaamde therapieën zijn gebaseerd op het 
idee dat  foute bedrading van de neuronen 
geestesziekten tot gevolg kunnen hebben. En dat 
ingrijpen via chemische weg of met elektriciteit, de 
foute breinbedrading kan repareren. 

• Een relatief kleine groep deskundigen geeft 
voortdurend goed onderbouwde kritiek op onderzoek 
naar de effectiviteit van deze behandelingen. 

En zij benadrukken de schade.



Overheid-wetenschap-industrie: een stabiel systeem

• Deskundigen die behandelingsrichtlijnen opstellen handelen in de 
denkwereld van de biologische psychiatrie. 

• Door wetenschappelijk aanzien vanwege door de industrie betaald 
onderzoek worden zij opinieleiders. Zij adviseren overheid en bij 
richtlijnen.

• Dit systeem is zeer stabiel.



Terug in de tijd

Mogelijke consequenties van fixatie op de hersenen:

• Mishandeling, ingrijpen op het brein: shock, medicatie, 
breinbedrading, ….

• Erfelijkheid als factor

Aktion T4: Nazi-Duitsland’s eugenetische programma op 
basis van "genadedoding“. 200.000 mensen stierven door 
dit programma. Dit was gericht op gehandicapten en 
“psychiatrische zieken”. 

Kopstukken hierbij waren o.a. de psychiaters Carl 
Sennhenn en Werner Villinger. Sennhenn leverde 
honderden hersenen aan nazi-onderzoekers. 

De Duitse hoogleraar Benno 
Műller Hill was de eerste 
wetenschapper die de rol van de 
Duitse wetenschap onder het 
nationaalsocialisme beschreef.

Dit webinar vandaag, tijdens herdenkingsdag holocaust, 27 januari

https://www.dgppn.de/en/Core-areas/psychiatry-in-time-of-National-Socialism/speech-schneider.html#0

https://www.dgppn.de/en/Core-areas/psychiatry-in-time-of-National-Socialism/speech-schneider.html#0


Een parodie van een religieus ritueel

• In een document op de website van Vereniging MeTZelf is het 
volgende te lezen  :

“De massamoorden werden gepleegd uit ideologie. In 1941 werd in het 
psychiatrische ziekenhuis Hadamar de dood van de tienduizendste 
bewoner gevíérd. Het lijk werd tijdens een ceremonie in bijzijn van de 
verzamelde artsen en personeel de crematie-oven in geduwd. Er was 
muziek bij. 

Een parodie van een religieus ritueel uitgevoerd door een psychiater”
• https://www.metzelf.nl/herdenking.html

https://www.metzelf.nl/herdenking.html


Wat wij er zelf aan kunnen doen
* Moedig anderen aan om volledig informed consent te eisen voordat men 
toestemming geeft tot een psychiatrische behandeling.

* Informeer je degelijk. Er is betrouwbare informatie beschikbaar (zie laatste sheet)

* Organisaties van slachtoffers zijn waardevol

Wat onze stichting betreft:
* Ons (gratis) informatiemateriaal
* Je kan een keer mee gaan met een informatieve
actie van ons.
* Je kan ons info-materiaal aanvragen en
verspreiden.

Waarschuwing: stop niet met medicatie zonder goed en deskundig advies



Bronnen van doorgaans betrouwbare info, een korte selectie

• Onze websites: www.ncrm.nl en www.cchr.org

• Medische en therapeutische zelfbeschikking: https://www.metzelf.nl

en in verband met deze presentatie: https://www.metzelf.nl/herdenking.html

• Afbouwmedicatie: https://verenigingafbouwmedicatie.nl/
Steungroep afbouwen antidepressiva https://www.facebook.com/groups/antidepressia

• Goede info ADHD: https://adhdendrukgedrag.nl/

• ECT (elektroshock) en DBS (deep brain stimulation): https://breggin.com/ect-resources-center/

• Dick Bijl, medicijndeskundige, auteur 

• Trudy Dehue, wetenschapsfilosofie https://trudydehue.nl/

• Psychosenet, Jim van Os, psychiater, hoogleraar, zie o.a. https://www.psychosenet.nl/

• Peter Gøtzsche, medicijndeskundige, auteur.

• Robert Whitaker wetenschapsjournalist, auteur o.a. van Mad in America. Uitgebreide website https://www.madinamerica.com

• Peter Breggin, psychiater en publicist over humane behandeling, uitgebreide website https://breggin.com/

• Dainius Pūras psychiater, VN speciaal rapporteur mensenrechten

• Jim Gottstein, (activistisch) jurist, auteur van boek  Zyprexa Papers https://www.amazon.com/gp/product/0578627264

• Joanna Moncrieff, critical psychiatrist, author and researcher

• Thomas Szasz website http://www.szasz.com/

http://www.ncrm.nl/
http://www.cchr.org/
https://www.metzelf.nl/
https://www.metzelf.nl/herdenking.html
https://verenigingafbouwmedicatie.nl/
https://www.facebook.com/groups/antidepressia
https://adhdendrukgedrag.nl/
https://breggin.com/ect-resources-center/
https://trudydehue.nl/
https://www.psychosenet.nl/
https://www.madinamerica.com/
https://breggin.com/
https://www.amazon.com/gp/product/0578627264
http://www.szasz.com/


Stuur eventuele vragen naar

ncrminfo@gmail.com

Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens
www.ncrm.nl

mailto:ncrminfo@gmail.com
http://www.ncrm.nl/

