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Deze nieuwsbrief downloaden: http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2016/04/Nieuwsbrief-NCRM-mei-2016.pdf  

 

Onze publieksacties 
 

  
Straat-informatie in Hilversum   Februari: advertentie in Trouw 

 
oOo 

 

Aanwijzingen voor gedwongen behandelingen met gevaarlijke psychofarmaca 
Wij krijgen in toenemende mate  aanwijzingen over gedwongen psychiatrische behandeling. 
In Nederland is naar alle waarschijnlijkheid een onbekend aantal mensen mensen afgesloten van wettelijke 
bescherming en bij wie gevaarlijke medicatie opgedrongen wordt. Zie bijvoorbeeld 
http://www.geestelijkwelzijn.nl/ 
Wij houden onze ogen en oren open en proberen er wat aan te doen. We hebben hulp van een 
ervaringsdeskundige. 
 

WIJ ZOEKEN EEN ERVAREN RECHTSDESKUNDIGE OP DIT GEBIED DIE DEZE MENSEN KAN BIJSTAAN  
EN ADVIES KAN GEVEN. Mail naar ncrminfo@gmail.com  

 
oOo 

 

Binnengekomen meldingen van ervaringen met psychiatrische behandeling 

Bijgewerkte lijst klachten en ervaringen. 
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2016/03/Verzameldocument-klachten-psychiatrie-NCRM-petitie.pdf  

 
oOo 

Overzicht toestanden in de psychiatrie 
Diverse gegevens over de stand van zaken in de psychiatrie is te vinden in ons compacte overzicht: 
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2016/03/Infobrief-psychiatrie-farma-medicatie-elektro-misstanden-
feb-2016-NCRM.pdf  

oOo 
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Toename gebruik psychofarmaca 

We hebben gebruikscijfers voor 3 soorten psychofarma opgevraagd bij Stichting Farmaceutische Kengetallen. 

 
Gebruik van Ritalin is stabiel hoog. Gebruik van antidepressiva en antipsychotica bij jongeren neemt toe. 
Gevaarlijke ontwikkeling! 

oOo 
 

Pesticiden veroorzaken gedragsveranderingen bij kinderen  

April 2016: Bestrijdingsmiddelen, hormoonverstoorders, vlamvertragers en perfluorverbindingen zitten in 
producten die we dagelijks gebruiken en via ons voedsel naar binnen krijgen. Steeds meer wordt er bekend 
over de gevolgen van deze chemische stoffen voor het milieu, de dieren en de mens zelf. Nieuw onderzoek van 
Europese wetenschappers toont nu ook directe gevolgen aan voor het gedrag van kinderen.  
 
http://www.radio1.nl/item/350764-Pesticiden:%20een%20groot%20risico%20voor%20kinderen.html 
 

oOo 
 

De ADHD-epidemie - onderzoeksjournalistiek bij KRO-NCRV De Monitor 

 
20 maart 2016: De werkdruk in het onderwijs neemt 
toe. Daarom stellen scholen soms een ultimatum aan 
ouders:  
of medicatie, of uw kind gaat van school. 
Terugkijken: http://www.npo.nl/de-monitor/20-03-
2016/KN_1677946 

 
 
 

 

 
oOo 

 
Antipsychiater Jan Foudraine eind februari jl. overleden 

Jan Foudraine veranderde het denken over de psychiatrie. Patiënten 

werden volgestopt met pillen en in het gareel gedwongen met 

elektroshocks. Met zijn boek 'Wie is van hout?' was Foudraine een van 

de grondleggers van de antipsychiatrie. Hij pleitte voor minder 

medicijnen, meer menselijkheid. De hiërarchie en inhumane aanpak in 

de psychiatrische inrichtingen maakten het alleen maar erger. Volgens 

Foudraine zou een psychiater meer moeten praten met zijn patiënten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Foudraine  

oOo 
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Een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva 

10 februari 2016, Zembla TV: Meer dan een miljoen mensen in Nederland slikken antidepressiva. Dit terwijl 
deze pillen al jaren ter discussie staan. De meeste depressies gaan ook zonder pillen over. Antidepressiva 
worden in verband gebracht met zelfmoord onder jongeren en gesjoemel met onderzoekresultaten door de 
farmaceutische industrie. 
http://zembla.vara.nl/seizoenen/2016/afleveringen/10-02-2016 
 

  
Bron: https://www.gipdatabank.nl/databank.asp 
 

oOo 
27 januari 2016 

Agressie verdubbelt bij antidepressivagebruik door jongeren 

Helaas blijkt antidepressivagebruik nu juist bij die leeftijdsgroep sterk te stijgen. 
Zie rapport: Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses 
based on clinical study reports 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i65   

 
oOo 

 

Tweede kamer, SP betrekt medicijnen bij drugsdebat 
 
14 januari jl. was er een Kamerdebat over 
alcohol en drugs bij geweldplegers. Nine 
Kooiman, SP, probeerde met een motie het 
onderwerp medicijnen er aan toe te voegen. 
http://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/
middelenonderzoek-bij-geweldplegers  , 

 
Kooiman diende een motie in (motie 33799-13) 
waarbij om de mogelijkheid wordt verzocht om 
bij agressie en geweld via een bloedmonster te 
zoeken naar medicijngebruik. 
 
 

Zie ook rapport agressie door medicijnen. 
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2016/01/Psychiatrische-medicijnen-agressie-geweld-NCRM.pdf   
 

oOo 
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14 januari 2016: Kamervragen over de ADHD epidemie van Pia Dijkstra en Vera Bergkamp, gericht aan 

staatssecretaris Van Rijn en minister Schippers, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Zie deze vragen en het antwoord van het ministerie, op: 

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016Z00531&did=2016D01256  

 

oOo 
 

Relatie tussen antidepressiva en autisme is wake-up call 
Vrouwen die antidepressiva gebruiken tijdens de zwangerschap hebben mogelijk een verhoogde kans op een 
kind met autisme. Dat schrijven Canadese onderzoekers eind 2015 in vakblad JAMA Pediatrics. 
https://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2476187  
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/relatie-tussen-antidepressiva-en-autisme-is-wake-up-call~a4207714/  

 
oOo 

 

Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens 
Stichting NCRM is opgericht vanuit de Scientology Kerk en is de Nederlandse afdeling van de Citizens 
Commission on Human Rights (CCHR), een internationale organisatie met 134 afdelingen in 31 landen, in 1969 
gestart door Scientology Church (VS) en Thomas Szasz, emeritus hoogleraar psychiatrie.  

  
  
CCHR en de lokale afdelingen stellen misstanden in de psychiatrie aan de kaak. De focus 
ligt op ADHD en het psychiatrisch handboek DSM, dat oorspronkelijk een poging was om 
stoornissen te categoriseren, maar dat vooral een middel blijkt voor lucratieve verkoop 
van psychiatrische medicijnen. 

 www.ncrm.nl    
 
Wilt u op de verzendlijst voor onze nieuwsbrief? Meldt dat dan aan ncrminfo@gmail.com   
Soms geven we wetenschappelijk nieuws door; we kunnen geen uitspraak doen over de wetenschappelijke 
kwaliteit. 
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