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NCRM nieuwsbrief augustus 2016 

 
 

NCRM actie bij een psychiatrisch congres in Amsterdam, Vrije Universiteit, 13 juli 2016.  
Een aantal NCRM sympathisanten was present toen de inschrijfbalie van de conferentie opende. We installeerden ons pal voor 
de ingang, wat nogal aandacht trok. 
 

 
Demonstratie bij psychiatrie conferentie. Midden: spandoektekst voor deze gelegenheid. 

Buitenlandse deelnemers lieten zich trots voor het spandoek fotograferen. 
 
Er was een diversiteit aan reacties. Sommige bezoekers lieten weten dat ze het geheel met onze standpunten eens waren, 
anderen kwamen met standaard psychiatrische opmerkingen: er is geen alternatief voor pillen. 
De conferentie werd weer gesponsord door farmaceuten. We denken dat we een goede impressie van ons standpunt hebben 
achtergelaten. 
 
 

LPGGz reageert snel op voorstel Schippers’ aanscherping Wet verplichte ggz 
Minister Schippers kwam op 7 juli jl. met een reeks aanscherpingen van haar wetsvoorstel verplichte ggz. Hierin kondigt zij o.a. 
een verplichte time out-procedure aan om verwarde mensen die als gevolg van een psychische stoornis gevaarlijk gedrag 
kunnen gaan vertonen drie dagen te observeren. Het Landelijk Platform GGz vindt dit onacceptabel: “De Minister zoekt hiermee 
de grenzen van de rechtsstaat op om lastige burgers te kunnen opsluiten”. De organisatie vreest dat de maatregel uitnodigt tot 
willekeurige detentie van niet alleen mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar waarbij alle burgers in Nederland dit 
gevaar lopen. http://www.platformggz.nl/lpggz/newsitems/ni003212 
Enigszins bizar: De wijziging in het wetsvoorstel komt o.a. naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Hoekstra die 
de dood van ex-minister Els Borst onderzocht.  
 
 

Psychiatrische ongewenste gedwongen behandeling 
Wij hebben in toenemende mate contact met mensen die ongewenst gedwongen behandeld worden, vaak inclusief gedwongen 
medicatie, dus ook in Nederland! Na bezoek aan diverse instellingen en gesprekken met (ex-) patiënten herbevestigen we 
eerdere bevindingen: 1. er is geen therapie, 2. de psychiater ziet medicatie als therapie, 3. intimiderende omstandigheden 
waaronder gedwongen medicatie (met giftige medicijnen) en 4. vrijheidsberoving op discutabele gronden. Als je dan geen solide 

sociaal netwerk hebt, dan kan je in een Kafkaëske val zitten … Wij hebben hier over een bezorgde brief naar parlementariërs 

gestuurd. Een aanspreekpunt voor dergelijke gevallen kan zijn: http://www.geestelijkwelzijn.nl/index.htm. Of mailen naar ons. 
 
 

Medisch onderzoeker dr. Peter Gøtzsche pleit voor afschaffen van gedwongen behandeling in de 
geesteszorg 

 
Forced Psychiatric Treatment Must be Abolished 
Lezing van de Deense expert dr. Peter Gøtzsche over gedwongen behandeling 
in de psychiatrie. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iTQ4t7RmyfM 
 
 
 

http://www.platformggz.nl/lpggz/newsitems/ni003212
http://www.ncrm.nl/overig-nieuws/925/
http://www.geestelijkwelzijn.nl/index.htm
http://www.ncrm.nl/overig-nieuws/forced-psychiatric-treatment-must-be-abolished/
https://www.youtube.com/watch?v=iTQ4t7RmyfM
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Pillen voor ADHD bij volwassenen 
Geneesmiddelenbulletin over het groeiende afzetgebied voor psychostimulantia: ADHD voor volwassenen. 
Het ADHD medicijn Concerta is niet geregistreerd door de Europese medicijnenautoriteit EMA, vanwege hart- en vaatproblemen 
en psychiatrische bijwerkingen en het risico op angst en agressie. Toch worden die medicijnen in toenemende mate aan 
ouderen voorgeschreven. Evenals aan jongeren trouwens, maar bij kinderen neemt men blijkbaar de gok dat hun jonge lichaam 
de lichamelijke dreiging het hoofd kan bieden. http://geneesmiddelenbulletin.com/artikel/methylfenidaat-voor-adhd-bij-
volwassenen-placebo-of-nocebo/ 
 

 
Grafiekjes: links het gebruik bij jongeren (bron: SFK), rechts alle leeftijden (bron: GIP databank). ADHD medicatie betreft in 

Nederland voor het overgrote deel een middel met het psychostimulantium methylfenidaat, zoals Ritalin en Concerta. 
 
Geneesmiddelenbulletin organiseerde in juli een symposium dat gedeeltelijk gewijd was aan psychiatrie en -medicatie. De 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie boycotte de bijeenkomst omdat zij het zagen als “antipsychiatrie”. 
http://geneesmiddelenbulletin.com/artikel/symposium-geneesmiddelenbulletin-30-juni-2016/  

 
 

Vaker diagnose die niet klopt bij hoogbegaafden 
Hoogbegaafde kinderen krijgen steeds vaker onterecht een psychiatrische diagnose: 
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/06/18/vaker-diagnose-die-niet-klopt-bij-hoogbegaafden-
1628239?utm_source=NRC&utm_medium=banner&utm_campaign=Paywall 
 
 

Psychiatrische medicijnen als oorzaak van moord en agressie 
De Amerikaanse kritische psychiater Peter Breggin schreef een overzicht over gevallen van door pillen 
veroorzaakte moord en agressie. 
https://www.madinamerica.com/2016/07/violence-caused-by-antidepressants-an-update-after-
munich/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onderzoek naar verband tussen pillen en zelfmoord in het leger van de VS 
In de VS is federale wetgeving ingevoerd om het verband te onderzoeken tussen 
psychiatrische drugs en de toename van het aantal zelfmoorden onder 
oorlogsveteranen. Medicatie is in de VS het belangrijkste therapie voor militairen 
met het post traumatisch stress syndroom. 
http://www.cchrint.org/2016/04/08/legislation-will-investigate-psych-drugs-and-
veteran-suicides/  
De wet-tekst is te vinden op https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-
bill/4640/text 
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Geïmplanteerde mood-control 
Samenwerking tussen Google en farmaceut Glaxo Smith Kline: geïmplanteerde elektronica om o.a. negatieve gevoelens te 
onderdrukken. Wij zijn nieuwsgierig naar de bijwerkingenlijst en lange termijn effecten. 
 

 
http://www.volkskrant.nl/economie/google-stapt-in-elektronische-implantaten-die-medicatie-overbodig-moeten-maken~a4349979/ 

 
 

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 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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