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Kamercommissie VWS, per mail
Amsterdam, 19 mei 2022
Onderwerp: verbeteren van de situatie in de psychiatrie.

Geacht lid van Kamercommissie VWS,
Onder andere ter ondersteuning van onze brief van 29 april jl. aan de minister (en aan u) over de
verontrustend - geringe afname van gebruik van ADHDmedicatie voor kinderen1, informeren wij u graag
over de volgende drie onderwerpen.
1. Document van de Raad van Europa pleit voor de-institutionalisering en voor uitbannen van
dwangbehandeling.
Bijgevoegd document Deinstitutionalisation of persons with disabilities van de Raad van Europa van 8 April
2022.2 Het document adviseert o.a.:
The Assembly should also call on parliaments to take the necessary steps to progressively repeal
legislation authorising institutionalisation of persons with disabilities, as well as mental health
legislation allowing for treatment without consent and detention based on impairment, with a view
to ending coercion in mental health.
2. Prevalentie van psychische stoornissen
De schattingen over hoe prevalent geestelijke stoornissen zijn, lopen in onderling vergelijkbare landen nogal
uiteen. Wij vonden voor u:
VS: Volgens de National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) van 2020 lijdt "bijna een op de vijf
volwassenen in de VS aan een psychische aandoening, wat neerkomt op 52,9 miljoen mensen." 3
UK: Volgens de National Health Service heeft in het Verenigd Koninkrijk "een op de vier volwassenen en
een op de tien kinderen een psychische stoornis".4
Duitsland: Het Duitse ministerie voor gezondheid stelt: "Bijna een op de drie mensen krijgt in de loop van
zijn leven te maken met een psychische stoornis waarvoor behandeling nodig is."5
Nederland: De Rijksoverheid schrijft: "Bijna één op de twee Nederlanders krijgt ooit te maken met een
psychische aandoening.” 6
Bent u ook geïnteresseerd in de achtergrond is van deze verschillen? Is er in Nederland misschien een
bovengemiddelde psychiatrielobby?
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https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2022/04/Vragen-Minister-Kamercomm.-VWS-geringe-afname-adhdmedicatie-webNCRM.pdf
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https://pace.coe.int/en/files/29893 de link is in de gele band bovenaan die pagina.
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Volgens de National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) van 2020
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https://www.england.nhs.uk/mental-health/
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https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/s/seelische-gesundheit.html
6
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg

3. Farmaceuten en de ADHD-discussie
In verband met onze brief van 29 april jl.7, over medicinale overbehandeling van ADHD-gediagnosticeerde
kinderen, verwijzen wij u naar een ADHD-congres dat voor mei 2023 gepland staat in de RAI. Zie
https://www.adhd-congress.org/ . Wij gaan ervan uit dat de psycho-sociale benadering van ADHD op het
congres voldoende ruimte krijgt, maar wij twijfelen er niet aan dat de behandeling van kinderen met drugs
(Ritalin, dexamfetamine, etc.) volop aandacht zal krijgen.
Van het wetenschappelijk programmacomité van dit congres8 geven wij in een korte selectie de volgende
(top-) psychiaters en hun relatie met farmaceuten die wij vonden op internet:
Dr. J. Biederman kwam in 2009 in opspraak omdat hij > 1 miljoen $ van een farmaceut ontving en dat niet
op gaf aan zijn universiteit. 9
Van dr. J. Biederman vonden wij relaties met Forest Research, Ironshore, Lundbeck, Magneutic, Merck,
Pamlab, Pfizer, Shire Sprites, Sunovion, Vaya Pharma / Enzymotec, Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson (Janssen
Pharmaceuticals).
Dr. S. Faraone, prominent aanwezig op de congreswebsite: Arbor, Ironshore, Ondosis, Otsuka, Rhodes,
Shire/Takeda, Sunovion, Supernus, Tris, and Vallon. Alcobra, Eli Lilly, Enzymotec, Janssen, KemPharm,
Lundbeck/Takeda, McNeil, Neurolifesciences, Neurovance, Novartis and Pfizer and Akili Interactive Labs,
Genomind, Ironshore, Medice X.
Dr. J. Buitelaar: Takeda/Shire, Janssen and Eli Lilly, Lundbeck, Shire, Novartis* and Bristol-Myer Squibb, UCB
X. en Medice, Roche, Angelini, en Servier X.
Dr. S. Kooij zette in Nederland ADHD voor volwassenen op de kaart, in samenwerking met farmaceut
Janssen.10
( Verder vonden wij voor u op het internet de volgende (mogelijk niet-up-to-date) lijst met internationale
ADHD-experts en hun conflicts of interest: https://www.adhdisbs.com/adhd-experts-conflicts-of-interest )

Met vriendelijke groet,
(was getekend)
Voor stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) is de Nederlandse afdeling
van de in 1969 door Scientology Church (VS) en dr. Thomas Szasz opgerichte Citizens
Commission on Human Rights.
NCRM is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en onderzoekt en openbaart
overtredingen van mensenrechten in de psychiatrie.
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https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2022/04/Vragen-Minister-Kamercomm.-VWS-geringe-afname-adhdmedicatie-webNCRM.pdf
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https://www.adhd-congress.org/general-information/SPC.html
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Hierover is in 2009 internationaal veel over gepubliceerd. In Nederland in 2009 zeer beperkt:
https://www.trouw.nl/nieuws/de-wankelende-god-joseph-biederman~bb553926/
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https://www.ge-bu.nl/artikel/methylfenidaat-voor-adhd-bij-volwassenen-placebo-of-nocebo

