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Op basis van een foute diagnose ben ik 5 maanden opgesloten geweest op een gesloten 
afdeling binnen de GGZ. Wat ik daar heb gezien en meegemaakt aan psychische mishandeling 
en met geweld, macht en kracht opdringen van mentale ziekte is onmenselijk en tart alle 
grondwetten. Er is geen enkele bescherming, enkel afhankelijkheid. Afhankelijk van daders die 
uit naam van pseudowetenschap alles mogen en kunnen doen wat ze willen. Alle straffen 
toepassen die ze kunnen bedenken voor dingen die ze zelf verzinnen of interpreteren en 
beoordelen los van de context waarbinnen ze gebeuren. De emotionele mishandeling is 
enorm, met gebruikmaking van alle middelen en mogelijkheden.  
 
Wat ik zelf echt heel erg vind is dat ze je eerst wijsmaken dat het probleem in jou zit (dat wordt 
“gaslighting” genoemd). Ze overtuigen je dat alleen zij jou kunnen helpen (dat heet 
“grooming” of “traumatic bonding”), je pushen en verleiden om dingen te doen die je echt 
niet wilt (chantage) en dan als het niet werkt jou daar inderdaad de schuld van geven (victim 
blaming) en als je daar boos over wordt dat ze je als gevaarlijk afschilderen.  
 
Iets specifieker is emotionele chantage (veroorzaken van gevoelens van angst, verplichting, 
schuld of schaamte. En niet te vergeten: leidende vragen, ondervragen en double-binds. 
Onder emotionele chantage valt ook de guilt-trip.i En dan is er nog passieve agressie. Dat gaat 
steeds maar door, tot ver na de opname. Daardoor en door het enorme trauma, de PTSS, de 
enorme wachtlijsten voor hulp in de zorg en het gebrek aan financiële middelen, kun je je er 
pas aan onttrekken als je het zelf gaat zien. Dan pas ga je beseffen dat degenen tot wie je je 
gewend hebt voor hulp, willens en wetens ge-/misbruik gemaakt hebben van wat zij kunnen 
en mogen doen met jou. Ten koste van jou. Ter bescherming van henzelf en het systeem waar 
ze deel van uitmaken. Daar offeren ze zelfs mensenlevens aan op en nemen onverantwoorde 
risico’s met mensenlevens.  
 
Ik heb ondertussen aangifte gedaan van zware mishandeling, bestaande uit: 
- fysiek en psychisch geweld, 
- vrijheidsberoving langer dan noodzakelijk, 
- opdringen van niet passende behandeling (in de vorm van dwangmedicatie),  
- onthouden van passende behandeling en zorg. 
 
Bundeling van de verhalen van slachtoffers van psychiatrisch handelen is erg belangrijk, zeker 
in dit stadium van kennisnemen, terwijl de politiek blijkbaar van niets weet en er in ieder geval 
nog steeds niet naar handelt. Ik ben zelf ook op zoek naar een ingang daar. Ik houd jullie op 
de hoogte als het lukt.  
 
Ik maak deel uit van een groep mensen met serieuze klachten over schendingen van de 
grondwet in de psychiatrie.  
 
Tot zover voor nu. 
 

http://www.ncrm.nl/


 
i Double bind is een dilemma in de communicatie, waarbij een individu (of groep) twee of meer tegenstrijdige 
boodschappen ontvangt. Het is een situatie waarin adequaat reageren op de ene boodschap, het in gebreke 
blijven van de andere boodschap betekent, en omgekeerd. Hierdoor zit de ontvanger, wat hij ook doet, altijd 
fout. Met andere woorden: de ontvanger kan geen commentaar leveren op het conflict, kan het niet oplossen, 
en kan zich ook niet aan de situatie onttrekken.  Het is een keuze tussen 2 opties die je beiden niet wil, een 
bijna onmogelijke keuze dus.  
Guilt trips wordt gedefinieerd als een situatie waarin een van de partners het schuldgevoel bij de andere 
partner probeert op te wekken met het doel te manipuleren. 
 


