
 
Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) is de Nederlandse afdeling van de in 1969 door 

Scientology (VS) en dr. Thomas Szasz opgerichte Citizens Commission on Human Rights. NCRM is een algemeen nut 
beogende instelling (ANBI) en openbaart overtredingen van mensenrechten in de psychiatrie. 

 

 

 
 
Kamercommissie VWS, per mail cie.vws@tweedekamer.nl  
 
Amsterdam, 9 januari 2023 
 
Geacht lid vaste commissie VWS, 
Graag maken wij u attent op de volgende onderwerpen en situaties: 
 

• Jaarsymposium Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Amersfoort, gesponsord door de farmaceutische industrie.1 
Gepland 17 januari 2023. Bent u ook verbaasd dat dergelijke sponsoring van een Nederlands symposium nog 
steeds is toegestaan? Invloed van de industrie is hierbij ontoelaatbaar, o.a. vanwege de belemmering van vrije 
ontwikkeling van de wetenschap. 
 

• Internationaal ADHD-congres in Amsterdam. 
Van 18 t/m 21 mei 2023 is er een internationaal psychiatrisch congres over ADHD in de RAI.2 Op de homepage 
van de conferentie staat dr. S. Faraone afgebeeld, één van de invloedrijke verstoorders van een goed begrip 
van ADHD. Wat betreft zijn connecties met farmaceuten vinden wij: Arbor, Ironshore, Ondosis, Otsuka, Rhodes, 
Shire/Takeda, Sunovion, Supernus, Tris, Vallon. Alcobra, Eli Lilly, Enzymotec, Janssen, KemPharm, 
Lundbeck/Takeda, McNeil, Neurolifesciences, Neurovance, Novartis en Pfizer.  
 
Dr. J. Biederman, één van de grote aanstichters van de ADHD-overmedicatie in Nederland, staat op de lijst van 
het wetenschappelijk programmacomité, evenals enkele Nederlandse ADHD-promotoren met warme farma-
banden. Dr. J. Biederman kwam in 2009 in opspraak omdat hij > 1 miljoen $ van een farmaceut ontving en dat 
niet meldde aan zijn universiteit.3 Biederman’s connecties met farmaceuten: Abbott Laboratories, Bristol-
Myers Squibb, Eli Lilly, Janssen, Novartis, Pfizer, Shire. Biederman’s status droeg in Nederland bij aan de 
explosie van Ritalin-voorschrijvingen aan kinderen, met ca. 50 verwijzingen naar hem in de ADHD 
behandelingsrichtlijn van 2005.  
 

• Verzoek om reactie van de minister vanwege voortdurend hoog gebruik van ADHD-medicijnen door 
kinderen. 

Wij hebben nog geen antwoord ontvangen op ons verzoek aan de minister (voetnoot 4 ) om onze cijfers te 
controleren die aangeven dat het gebruik van medicijnen die bij ADHD worden voorgeschreven nauwelijks is 
gedaald sinds het betreffende kritische rapport van de Gezondheidsraad in 2014. 
 
Wij wensen u een voorspoedig en vooral een verstandig 2023. 
 
Met vriendelijke groet, 
(was getekend), 
voor stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens. 

 
1 https://events.benecke.nl/continuum-psychiatrie/kjp23  
2 https://www.adhd-congress.org/   
3 https://www.trouw.nl/nieuws/de-wankelende-god-joseph-biederman~bb553926/     
4 Ons verzoek aan de minister om verificatie van gebruikscijfers ADHD-medicatie bij kinderen, 
 https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2022/11/Aan-VWS-geringe-afname-adhdmedicatie-2-11-22-WEBVERSIE-
NCRM.pdf 
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