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Geachte voorzitter en leden van de vaste commissie voor VWS, 
  
Maandag 17 juni 2013 heeft een groep (ex)cliënten 

1
 een brief verzonden aan de Minister van VWS en 

tweede Kamerleden i.v.m. hun verzoek om “een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de rol van 
de psychiatrie in brede zin”, zoals de vorige staatssecretaris, mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-
Hyllner, dit op 30 mei 2012 heeft toegezegd. Deze brief zal als het goed is op 25 september a.s. in de 
procedurevergadering van VWS besproken worden. 
  
Op woensdag 9 oktober 2013 zal een open hoorzitting plaatsvinden. Dit gebeurt op verzoek van ZonMw bij 
wijze van kennismakingsgesprek met de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Hierna volgt een besloten presentatie over de resultaten van het onderzoek naar (de rol van de psychiatrie 
bij de behandeling van) plegers van seksueel misbruik bij minderjarigen. Mogelijk komt ook de betreffende 
brief van deze groep (ex)cliënten dan weer aan de orde en zal men een standpunt innemen over het verzoek 
voor dit brede onderzoek.   
  
Het Landelijk Platform GGz vindt het van groot belang dat het onafhankelijke wetenschappelijk brede 
onderzoek plaats gaat vinden. Voor onze achterban is het essentieel, zowel in het kader van verwerking als 
in het kader van genoegdoening, dat er duidelijkheid ontstaat over mogelijke misstanden die in de 
psychiatrie hebben plaats gevonden en die tot op de dag van vandaag niet zijn opgehelderd en afgehandeld. 
Cliënten die in het verleden hebben geklaagd over psychisch, fysiek dan wel seksueel misbruik tijdens hun 
opname (vrijwillige of gedwongen setting) voelen zich tot op heden niet gehoord. Om deze reden is 
wetenschappelijk historisch onderzoek nodig naar misstanden in de psychiatrie (van alle gezindten) vanaf 
1965 tot nu. Naar onze mening moet voldoende schriftelijk of beeldmateriaal voorhanden zijn om een 
dergelijk onderzoek te kunnen uitvoeren.    
  
Het LPGGz vraagt u om een vertegenwoordiging van de hier boven genoemde groep (ex)cliënten toe te 
laten tot uw hoorzitting, dan wel op een ander moment de gelegenheid geven hun brief en verzoek toe te 
lichten. Daarnaast is het Platform groot voorstander van hun gewenste brede onderzoek en hoopt dat u 
hiertoe het startsein kunt geven.  
  
Hoogachtend, 
  

 
Drs. M.J. ter Avest 
directeur 
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   Jeannette Brouwer, Ben Meijer - Hof, Janite Brands, Jolijn Santegoeds. 
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