Korte historie van adhd in Nederland, buiten de wereld van de wetenschap.
Geschiedenis van de recente periode. Parlement, UN etc.
Kort overzicht van bij adhd betrokken begrippen:

De DSM
Het psychiatrisch handboek komt tot stand door consensus onder psychiaters. Invloed
van farmaceuten. Het wetenschappelijk niveau is discussiabel. 69% van de leden die de
DSM 5 samenstelden hadden een relatie met farmaceutische bedrijven.1
Wetenschap.
Gøtzsche, Dehue en vele andere onafhankelijke experts verwijzen naar de invloed van
top psychiaters die het veld domineren. Aan de wetenschappelijke kwaliteit wordt door
onafhankelijke deskundigen sterk getwijfeld.2 Er is hardnekkig meningsverschil tussen
breinonderzoekers en onderzoekers die zich richten op psychosociaal onderzoek.
De invloed van de farmaceutische industrie
Voorbeeld: de ADHD behandelingsrichtlijn van 2005 bevat tientallen verwijzingen naar
de Amerikaanse psychiater J. Biederman. Dr. J. Biederman (VS) was een internationaal
invloedrijke promotor van medische behandeling voor kinderen met gedragsproblemen
en was lid van een DSM-commissie voor ADHD-gerelateerde onderwerpen. In 2008
werd Biederman tijdens een Amerikaans parlementaire onderzoek in diskrediet
gebracht omdat hij $ 1.500.000, ontvangen van de fabrikanten van geneesmiddelen,
niet aan zijn universiteit had gemeld.3 De gevolgen voor Biederman, waren niet groot;
Biederman bleef een rol spelen in de internationale ADHD scene. Hij werd bijvoorbeeld
gekozen als een van de 5 beste sprekers op de Wereld Federatie voor ADHD in 2013.
Therapie, psychiatrische medicijnen
ADHD-medicatie onderdrukt slechts gedragsverschijnselen en werkt maar voor een
periode tot drie jaar. Medicijngebruik zorgt er uiteindelijk ook niet voor dat
schoolprestaties en het sociale gedrag verbeteren.4
Van ADHD- medicijnen, zijn de langetermijneffecten nog lang niet duidelijk. Er wordt
gesleuteld aan het kind, waarmee het kind de boodschap krijgt dat het allemaal aan
hem ligt, terwijl de oorzaak bij de omgeving kan liggen.
Er zijn serieuze bijwerkingen zoals buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en slapeloosheid en
erger.
Er zijn tientallen internationale waarschuwing voor gevaren van ADHD medicijnen.
Medicatie voor ADHD is in Nederland en internationaal de afgelopen 10 jaar sterk
gestegen, in Nederland met een factor 3 in de laatste 10 jaar.
Onderzoek naar- en toepassing van alternatieve, medicijnvrije behandeling wordt benadeeld.

1

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001190
Velen, o.a. P. Gøtzsche, Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning, schadelijke medicijnen, gedwongen
behandeling en overdiagnostiek, 2016, isbn 9789047708414
3
https://www.nytimes.com/topic/person/joseph-biederman In Nederland artikel door J. Bouma, Trouw,
https://www.trouw.nl/home/de-wankelende-god-joseph-biederman~ab553926/
4
http://www.rug.nl/news/2012/05/18laurabatstra
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Statistiek, gebruik van ADHD-medicatie
Grafiek op basis van door SFK
aangeleverde gegevens en
gedeeltelijk samengesteld met
gegevens van rapport
Gezondheidsraad: ADHD: Medicatie
en maatschappij, juli 2014

Gebruik methylfenidaat over alle leeftijdsgroepen
https://www.sfk.nl/nieuws-publicaties/PW/2016/gebruik-methylfenidaat-groeit-steeds-minder-sterk

Grafiek: Toename aantal methylfenidaatgebruikers per jaar per leeftijdscategorie (20102015).

Afnemende groei in alle leeftijdscategorieën, daling bij jongsten
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen
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Kritiek van buiten het vakgebied. Korte geschiedenis.
- 2009. Een vroege reeks vragen van diverse Kamerleden over ADHD:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2009/06/24/antwoorden-op-kamervragen-van-koser-kaya-dibibouchtibi-dezentje-hamming-bleumink-langkamp-van-der-vlies-en-ferrier-over-het-berichtdat-te-veel-kinderen-in-nederland-een-psychiatrisch-etiket-krijgen-opgeplakt.html
-In 2011 rapport ADHD in Nederland naar de Tweede kamer. http://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2015/07/ADHD-in-Nederland-NCRM.pdf?x79633
Gevolgd, in 2011, door een rondetafelgesprek/hearing georganiseerd door de PvdA, Lea
Bouwmeester, Tweede Kamer commissie VWS. Er was verbazing dat de ADHD-richtlijn van
2005 nog niet herzien was. Zie transcript. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424116.html
-Daarna in de loop der jaren diverse Kamervragen over ADHD en –medicatie.
2012, Report of the International Narcotics Control Board for 2012
http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2012/AR_2012_E.pdf

Pag. 42

Paragraaf 296.
The use of methylphenidate for the treatment of ADHD has spread to a
number of other countries. In 1992, the share of the United States in the
total calculated use of methylphenidate was 86 per cent; in 2011, that
figure dropped to 69 per cent. Whereas in 1992 a total of 63 countries
and territories reported use of methylphenidate, in recent years over 100
Governments have reported such use. In 2011, Canada and Iceland, for
the second consecutive year, showed higher calculated per capita
consumption levels than the United States. Other countries in Europe
and Oceania (27) that show very high rates of per capita consumption of
methylphenidate are also among the countries with very high per capita
consumption levels of amphetamines.
note 27 - Namely, Australia, Belgium, Denmark, the Netherlands, New Zealand,
Norway, Spain and Sweden. (highlighted by us)

-De intentie van VWS om te “de-medicaliseren”; de “jeugdwet”, 2013.
Sinds ongeveer 2012 is het begrip de-medicaliseren min of meer ingeburgerd.
Het onderwerp komt 1 keer voor in de Jeugdwet (2013). De Jeugdwet is te downloaden via
https://www.vng.nl/files/vng/20131017_jeugdwet.pdf
Nadere uitleg over de Jeugdwet (Memorie van toelichting) op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-3.html. het woord “demedicaliseren”
komt in dit document meerdere keren voor.
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-Ca. 2013. Rapportage kinderrechten UN.
Convention on the Rights of the Child
Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly
resolution 44/25
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
Bevat enkele kritische passages m.b.t. zorg op het gebied van stoornissen
-Rapport gezondheidsraad, juli 2014: ADHD: medicatie en maatschappij
https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/adhd_medicatie_en_maatschappij_201
419.pdf
Tekstselectie uit het voorwoord:
(...)Het advies gaat in op de mogelijke oorzaken van de groei van het aantal kinderen en
jeugdigen van vier tot achttien jaar dat vanwege aan ADHD gerelateerde problemen een
beroep doet op zorg en ondersteuning. Het gaat daarbij om sociaal-maatschappelijke factoren
en om (financiële) prikkels in het zorg- en onderwijsstelsel. Het toenemend gebruik van
methylfenidaat, beter bekend als Ritalin, baart de commissie zorgen. De toename van het
gebruik van medicatie, zorg en ondersteuning heeft geleid tot een fel debat over (de)medicalisering. (...)

-Huisartsen roepen op tot terughoudendheid met ADHD medicatie. November 2014.
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/images/nieuwe_huisartsenrichtlij
n_adhd_bij_kinderen_terughoudend_met_medicatie_0.pdf

-Na de huisartsen schrijven sinds april 2015 ook de kinderpsychiaters ADHDmedicatie te
willen terugdringen: Statement van de kinderpsychiaters (afdeling van de NVvP), 16 april
2015: Statement adhd medicatie bij kinderen, april 2015.pdf aanklikbaar op
http://www.nvvp.net/website/nieuws/2015/kinderpsychiaters-bezorgd-over-toenamegebruik-adhd-medicatie
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2015. Rapportage kinderrechten in Nederland door UN CRC, Convention on the Rights of
the Child, Genève.
Tekstselektie uit eindrapport over Nederland, m.b.t adhd.
From: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/NLD/INT_CRC_COC_NLD_20805_E.pdf
United Nations
CRC/C/NDL/CO/4
Convention on the Rights of the Child
Distr.: General
8 June 2015
ADVANCE UNEDITED VERSION
Original: English
Committee on the Rights of the Child
Concluding observations on the fourth periodic report of the Netherlands*
Section on mental Health:
--------------------------------------------------------------------------------Mental health
44. The Committee is seriously concerned about
(a) The reports that the number of children diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD) and Attention Deficit Disorder (ADD) has significantly increased;
(b) Overmedication of children with ADHD and ADD diagnosis with psycho-stimulant drugs, most of
which have serious side-effects;
(c) Reports of wrongful diagnosis of children with ADHD or ADD and, their unnecessary medical
treatment; and
Etc.
45. The Committee urges the State party to CRC/C/NDL/CO/4
(a) Ensure that diagnosis of children with ADHD and ADD are thoroughly examined;
(b) Provide children diagnosed with ADHD and ADD and their parents and guardians with all
necessary information about medical treatment and its possible side effects as well as consider nonmedical treatment alternatives;
Undertake a study on the root causes of the significant increase in the ADHD and ADD
(c) diagnoses and on the effectiveness of the non-medical treatment of these diseases; (Etc.)

2015
Parliamentary Assembly Council of Europe
Resolution 2042 (2015) Final version
Ensuring comprehensive treatment for children with attention disorders
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21596&lang=en
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2015. Voor zover ons bekend de eerste wet ter beteugeling van onnodige medicatie en
medicatiedwang.
New Mexico nam wet aan om publiek te beschermen tegen gedwongen medicatie via
school.
https://www.nmlegis.gov/Sessions/15%20Regular/memorials/house/HM003.pdf
HOUSE BILL 53
52ND LEGISLATURE - STATE OF NEW MEXICO - FIRST SESSION, 2015
INTRODUCED BY
Nora Espinoza
FOR THE LEGISLATIVE HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMITTEE
AN ACT
RELATING TO CHILDREN; ENACTING A NEW SECTION OF THE PUBLIC
SCHOOL CODE TO PROHIBIT SCHOOL PERSONNEL FROM COMPELLING
STUDENTS TO USE PSYCHOTROPIC MEDICATIONS; AMENDING A SECTION OF
THE CHILDREN'S CODE TO PROVIDE THAT A PARENT'S, GUARDIAN'S OR
CUSTODIAN'S REFUSAL TO CONSENT TO ADMINISTRATION OF A
PSYCHOTROPIC MEDICATION TO A CHILD IS NOT GROUNDS PER SE FOR
PROTECTIVE CUSTODY.
Etc.
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