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Ter attentie van hoofdredacteur R. Rijpma en regiohoofdredacteur P. van den Bosch

's-Hertogenbosch, 27-07-2021

Geachte mevrouw/mijnheer,

Als VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, gesteund door
Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en hoofd van de divisie hersenen van het UMC Utrecht, en hoogleraar
epidemiologische psychiatrie professor doctor Jim van Os, vraag ik uw dringende aandacht voor het
navolgende;

Onder mijn schrijven vindt u een link naar een artikel over "levensgevaarlijke verwarden" met in het artikel een
in kaders gevatte opsomming van de mensen die, doordat zij te kampen hebben met een ernstig psychisch
lijden, zijn gekomen tot een ernstig misdrijf. Dit bericht komt, zover ik weet van uw regioredactie Den Haag.

Dit terwijl ik in een eerder stadium al eens gesproken heb met Mark Langeslag over deze manier van
berichtgeving, en u in mei van dit jaar een persbericht heb doen toekomen, met de resultaten die mijn brief
aan de korpsleiding Nederlandse Politie over ditzelfde onderwerp, had opgeleverd. Beide vindt u nogmaals in
pdf als bijlage bij deze brief.

Want, alhoewel er geen woord gelogen wordt in het artikel, bent u met uw machtspositie in regionaal nieuws,
langzaamaan onderdeel aan het worden, van een groot probleem in de Nederlandse geestelijke
gezondheidszorg.

Het gaat hier dan ook niet meer alleen om de stigmatiserende werking van het bericht, richting de betreffende
patiënt (Want ook dat lijkt niet tot u door te dringen: Dat we hier praten over ernstig zieke patiënten, daarna
pas over daders) diens familie, vrienden en bekenden, maar vooral ook duizenden mensen met een chronisch
psychisch lijden, die nog nooit een vlieg kwaad hebben gedaan.

Zij worden namelijk door de doorsnee Nederlander niet gezien noch geaccepteerd als zijnde een compleet
andere categorie (voormalige) patiënten, die niets van doen hebben met deze zeer uitzonderlijke excessen.

Integendeel: Sinds een aantal jaren terug de Politie landelijk aandacht heeft gevraagd voor het vele werk
rondom de psychisch kwetsbare burgers met onbegrepen gedrag, is de bereidheid van Nederlandse burgers,
politici en de door uw bedrijf inmiddels zwaar gedomineerde regionale media, om met enig begrip, mededogen
en met een open blik te blijven kijken naar een bijzondere groep uiterst kwetsbare mensen, alleen maar
afgenomen.

Dit heeft hele grote, pijnlijke en uiterst negatieve gevolgen voor alle psychisch kwetsbare burgers. Na een
opname, bijvoorbeeld voor een eetstoornis of na een psychose, waarbij herhuisvesting aan de orde is, mag je
hopen dat alles en iedereen betrokken bij zo'n patiënt, zijn of haar mond weet te houden totdat de
daadwerkelijke herhuisvesting heeft plaatsgehad, of de complete wijk komt in opstand. Want "zo een" wil
niemand naast zich hebben wonen.

U moet gaan begrijpen dat de doorsnee burger, zeker hen die nog nimmer te maken hebben gehad met een
ernstig psychisch lijden, bij zichzelf of hun naasten, het onderscheid niet maken tussen de psychisch
gestoorde TBS gestelden en de overige psychisch kwetsbaren.

"Opsluiten achter een hoog hek, allemaal, en de sleutel weggooien" is het devies. Het artikel zoals u het hebt
gepubliceerd, zaait ook angst. Want ik had het artikel nog niet gezien. Ook niet op het LinkedIn account van
professor doctor Jim van Os.



Wel kreeg ik de link toegestuurd met de vraag waarom het nodig is, en ook de opmerking dat de betreffende
journalisten "schijt" lijken te hebben aan de nabestaanden, wiens verdriet weer opgerakeld wordt met zo'n
stuk.

Ook de families van de besproken personen kunnen op geen greintje medeleven rekenen, waar het hun pijn
en verdriet betreft. Want die ouders zijn ook gewoon hun kind kwijt. Hun broer of zus, een neef of nicht. En ga
zo maar door.

En direct als ik ben, heb ik nog de vraag aan u allen, hoofdredactie en de beide journalisten: Wat als ik zo over
uw kind zou schrijven? Ze schrijven het zelf in het stuk:

De rechter oordeelde dat de daders, nagenoeg in alle gevallen ontoerekeningsvatbaar waren. Dat betekent
dat wij als maatschappij, het de persoon niet mogen aanrekenen!

Nou, en dan kom je dus aan de mensenrechten, niet alleen van deze patiënten, want dat zijn het, maar
indirect ook aan de rechten van de diverse families, maar vooral ook van alle honderdduizenden psychisch
kwetsbare mensen, die nadat hun buurman dit stuk heeft gelezen, in nog diepere isolatie terechtgekomen, niet
naar de zorgvuldig uitgezochte plek mogen verhuizen, terwijl zij daar krachtens de woningwet wel recht op
hebben en het ook dik verdiende, na het succesvol afronden van een lange en zware behandeling, waar
genezing niet een onderwerp was, maar het leren omgaan met je psychisch lijden wel.

En dan waar u als organisatie voor bent, en het hier zo ontzettend laat afweten: het brengen van objectieve en
nieuwswaardige feiten. Het enige feit dat er enigszins toe deed in dit stuk was het feit dat de regio Den Haag
"last" had gehad van de in het stuk genoemde personen. Noem het maar last, de gruwelijkheden die onder dit
verhaal liggen.

Maar nieuwswaarde: nul komma nul! En sensatiezoekend zodat zo'n stuk als clickbait kan zorgen voor extra
verkeer richting uw advertenties. Maar geen enkel objectief nieuwswaardig feit wordt er genoemd. Allemaal
oud nieuws herhaald, met welk doel?

Want u lijkt 1 ding maar niet te willen vatten: Voor u, althans zo verkoopt Langeslag het aan mij, hebben
verhalen over psychisch kwetsbare mensen met onbegrepen gedrag nieuwswaarde. Maar doordat elke
nuance steeds maar weer ontbreekt, ontstaat er in de maatschappij een almaar groeiend onbegrip jegens
alles en iedereen met ",een steekje los".
Want zo wordt er over ons gepraat.

Ik ga u een treffend voorbeeld uit mijn dagelijks leven voorhouden. Mijn psychisch lijden is ontstaan uit de zéér
traumatische gebeurtenissen die plaatsvonden van mijn derde tot mijn zeventiende levensjaar, als je de
seksuele uitbuiting tenminste niet meetelt, want die gaat tot op de dag van vandaag gewoon door op het
darkweb.

U bent allemaal hoogopgeleid, dus ik ga ervan uit dat ik u niet hoeft uit te leggen wat er op darkweb van mij
terug te vinden is. En u zult ook al wel doorhebben dat ernstig seksueel misbruik een van de traumatische
ervaringen is die ik opdeed en mij voor het leven tekende.

Ik ben vanaf mijn eenentwintigste doorlopend onder behandeling en begeleiding geweest van het GGZ. Dit
totdat ik in 2009 mijn huwelijk na 15 jaar zag stranden en verhuisde. Toen was ik feitelijk al jaren uitbehandeld
en kwam ik er enkel nog voor monitoring en medicijnen. Ook daar stopte ik toen mee, omdat ze niet meer
werkte bij mij.

Op een enkele relatie na bleef ik tot op heden vrijgezel, en dus alleen, daar mijn broer na een suïcide in '89
overleed, mijn stiefvader vier jaar later en mijn moeder in 2005.



Totdat ik een paar jaar geleden een vrouw leerde kennen. Een gescheiden moeder van 4 puberdochters. Ik
was echt blij dat er weer een vrouw in mijn leven kwam, maar dat duurde niet heel erg lang. Op een
zaterdagavond zitten we bij haar beste vriendin en haar man gezellig te borrelen. Totdat de vriendin vragen
begint te stellen over wie ik ben, wat ik doe en waarom.

Slechts een tipje van de sluier die over mijn verleden ligt heb ik opgelicht. Want mensen schrikken enorm van
mijn levensverhaal. Maar de woorden seksueel misbruikt waren amper gevallen, of zij richt zich tot mijn
vriendin met de woorden:            " Owhh dan kun je het maar beter uitmaken, want dan zijn die dochters van
jou alleen maar prooien voor hem". En daar zat "hem" (ik dus) gewoon naast. Zonder blikken of blozen.
Diezelfde avond nog was het uit.

Niet om wat die vriendin zei, maar omdat mijn vriendin geen enkele moeite deed haar tegen te spreken of het
voor me op te nemen. Want zij wist dat ik geen strafblad heb en telkens mijn nieuwe VOG om te mogen
werken met de allerkwetsbaarste mensen inclusief kinderen uit deze maatschappij, ontvang niet alleen binnen
de gestelde termijn, wat betekent geen nader onderzoek gedaan of nodig geacht, maar het ook al eens na vier
werkdagen al op de mat had liggen.

"Ja maar ja, bijna iedereen die veroordeeld wordt voor seksueel misbruik, is in het verleden zelf misbruikt.".

En dat is nog waar ook. En dus wil het er ook bij deze licht aangeschoten, maar verder heel erg doorsnee
Nederlandse vrouw er niet in dat het voorgaande weliswaar waar is, maar je dan ook altijd nog een groep
overhoudt die zich door de behandelaar van de GGZ laat aanleren hoe dat komt, en dat het aan meer factoren
ligt dat misbruikten misbruikers worden.

En dat, beste hoofdredactie, heren auteurs, is wat u als pers veroorzaakt met het "weergeven van de
nieuwswaardige feiten" zonder daar verder enige nuance in aan te brengen. Want ook deze mevrouw had die
kennis uit de media.

Waar u helemaal niet over schrijft is dat de volgende kabinetten Rutte zwaar gesneden hebben in de
budgetten voor de geestelijke gezondheidszorg.

De begeleiding en overige zorg rondom psychisch kwetsbare mensen met 25% efficiëncykorting op het
budget, bij de gemeenten over de schutting hebben gekieperd. En zoek het maar uit.

Want zelfredzaamheid is en was het devies. Dat daardoor aantoonbaar meer doden en gewonden zijn
gevallen, en niet alleen bij mijn doelgroep, hoor je niemand over. Dat daardoor ook de jeugdzorg nu op
instorten staat, met mede als gevolg dat meer kinderen tijdens deze pandemie, werden uitgebuit en misbruikt.
En al helemaal niet dat er, ik dacht, 30% vaker gebleken is dat de eigen ouders het initiatief ertoe namen.
Jawel, de feiten zult u vast ook gepubliceerd hebben. Maar daar volgt geen tweede verhaal op. Terwijl "Meer
Haagse jeugd had last van papa's gebrek aan moraal, en mama's geldzorgen" als titel ook uitnodigend tot
doorklikken naar het artikel.

Ook tijdens deze pandemie was u nauwelijks te betrappen op enige kritische houding. Dit terwijl het tot deze
maand heeft geduurd voordat het kabinet VVD RIVM, CDA en ChristenUnie, OMT het belang van ventileren
op de kaart zetten. Toen zat ik me al sinds het compleet sluiten van instellingen waaronder bejaardenhuizen,
op te vreten. Want die huizen moesten niet dicht. De ramen moesten open.

Want het is een griepachtig virus. Dat verspreid via klein naar groot, en vooral middels aerosolen. En ik had er
Maurice de Hond niet voor nodig om dat uit te dokteren. Die had overigens wel vanaf dag 1 gelijk.

Maar 2 kritische stukken zijn er verschenen over de lockdown gevolgen voor mijn doelgroep en de ernstig
geestelijk gehandicapten. Een in het Nederlands dagblad en 1 in de Volkskrant.



En dat ongenuanceerde publiceren van feiten, zonder enige vorm van kritiek of nuance moet echt stoppen, wil
u niet een nog groter probleem voor de doelgroep worden als, pak 'm beet, jarenlang Rutte aan de macht.

Ik treed graag met u in overleg hoe het anders moet. Op de website van Samen Sterk Zonder Stigma vindt u
hele pagina's vol met adviezen richting uw beroepsgroep over hoe het anders kan en moet.

Deze klacht dient u binnen de daarvoor gestelde termijn door de raad van de journalistiek af te werken. Ik ga
echter akkoord met een extra zes weken. Dit vanwege de vakantie.

Ik heb hier niet gevraagd om rectificatie, want er zou, juridisch gezien, geen basis voor zijn. Wel zou het u
sieren als u het artikel terugtrok.

En dan ben ik graag bereid u te vertellen wat een jaar wonen boven een ernstig verwarde man met je doet en
hoe ik het als expert opnam tegen een onwillige zorgverlener, om mijn zorgmijdende buurman beter geholpen
te krijgen. Kunt u toch over het onderwerp schrijven. Maar dan met de nuance en naastenliefde die het
verdient.

Wat ik u wel aangeef, is dat ik desnoods tot het Europees hof ga als u nog eens aan de mensenrechten van
kwetsbare mensen komt. Ik ben VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve
samenleving. We hebben ons eigen aanvullende mensenrechtenverdrag gekregen en dat is niet zomaar.

Ik licht u in een gesprek graag verder voor. Maar stuur die 2 auteurs maar eens vast op onderzoek uit. Mogen
ze mij beantwoorden tzt waarom u eigenlijk helemaal nooit meer iets mag publiceren over mensen met
verward gedrag en die niet meer op een lijn mag plaatsen met kinderverkrachtende Anne Faber moordenaars,
die deze maatschappij helaas ook herbergt.

Ik wacht uw antwoord met buitengewone belangstelling af.

Hoogachtend,

Stefan Vlaminckx

VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving.
" Niets over ons, zonder ons"

NSE ambulante begeleiding
Celsiusstraat 3
5223 CA 's-Hertogenbosch
Tel: 073 699 43 48 of

06 236 246 30

Het gewraakte artikel:

Psychoses en schizofrenie: Deze levensgevaarlijke verwarden hielden Den Haag eerder in hun greep



https://www.ad.nl/den-haag/psychoses-en-schizofrenie-deze-levensgevaarlijke-verwarden-hielden-den-haag-e
erder-in-hun-greep~aee70b29/

Hieronder de link naar de reactie op dit bericht van de hoogste in rang, waar het de geestelijke
gezondheidszorg betreft, professor doctor Jim van Os.

https://www.linkedin.com/posts/jim-van-os-416ab1b0_psychoses-en-schizofrenie-deze-levensgevaarlijke-activi
ty-6823205654405242880-nVnL

Als laatste het artikel uit oostonline.nl waar een hoogleraar ons vorig jaar oktober al vertelde wat u nu pas vd
regering hebt gehoord:

https://oost-online.nl/virussen-zijn-net-inbrekers-je-moet-ze-staande-houden-bij-de-voordeur/
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