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NCRM nieuwsbrief december 2016 

 
 

 

Startmanifestatie MIND  
Samen met enkele psychiatrieslachtoffers waren wij aanwezig bij de openingsfestiviteit van MIND, een 
samenwerkingsverband van enkele GGZ organisaties. MIND streeft “naar een samenleving waarin mensen 
niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch gezond zijn”. https://wijzijnmind.nl/  
 
Wij zochten bij de openingsfestiviteit tevergeefs naar een “loket” of meldpunt om kritische kanttekeningen 
te plaatsen. Uiteindelijk hebben we MIND per e-mail op de hoogte gebracht van het totaal ontbreken van 
een gezaghebbend en effectief neutraal meld- en informatiepunt binnen of buiten de GGZ voor de 
meldingen van ongewenste gedwongen behandeling. Van een eventuele reactie houden wij u via onze 
website op de hoogte. 
 
 

 
Minister Schippers gaf het startschot van MIND, in de Jaarbeurshal te Utrecht. Het ministerie kwam in 

november met een bewustwordingscampagne voor depressie. Www.omgaanmetdepressie.nl 
 
 

Busramp Sierre, stichtingen vragen bloedmonster op 
Op 13 maart 2012 reed een Belgische touringcar frontaal tegen een muur in 
een tunnel in Sierre,  Zwitserland. Daarbij kwamen 6 volwassen en 22 
kinderen om het leven. Bij het onderzoek bleek dat de chauffeur 
Paroxetine, een SSRI-type antidepressivum, gebruikte. Mogelijk is de ramp 
toe te schrijven aan bijwerkingen van het medicijn. Van het forensisch 
onderzoek van de busramp is een hoeveelheid bloed van de chauffeur 
bewaard gebleven dat zich tot op heden (datum van deze nieuwsbrief) 
onder controle van de Zwitserse autoriteiten bevindt. Samen met Stichting 
Busramp Sierre hebben we een aantal politici in Nederland en België om 
hulp gevraagd om dat bloed onderzocht te krijgen. Premier Rutte heeft 
ondertussen hulp toegezegd, de Belgische premier heeft niet gereageerd.  
Zie Website Stichting Busramp Sierre: http://stichtingbusrampsierre.nl/  
 Boek van Douglas de 

Coninck over de  
Sierre busramp. 
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Nederlandstalige versie van dr. Peter Gøtzsche’s kritiek op de psychiatrie in december 
verschenen: Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning.  
De inhoud van het boek komt vrijwel geheel overeen met de informatie die wij al decennialang 
verspreiden. Volgens Gøtzsche is de psychiatrie medeverantwoordelijk voor het feit dat medicijngebruik de 
derde doodsoorzaak is na kanker en hart- en vaatziekten. Wij hebben exemplaren van dit boek aan een 
aantal Kamerleden gestuurd. 
 

 
Dodelijke psychiatrie van P. Gøtzsche, in Nederlandse vertaling. (isbn: 9789047708414) 

 
 

Gedwongen behandeling in de GGZ 
Eerder dit jaar hield Gøtzsche in Alaska de lezing Forced Psychiatric Treatment Must be Abolished 
over gedwongen behandeling in de psychiatrie. https://www.youtube.com/watch?v=iTQ4t7RmyfM 
Ons rapport: http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2016/09/Gedwongen-behandeling-mishandeling-
in-de-geestelijke-gezondheidszorg.pdf?ab7e17  
 
 

Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag van start 

Begin december is de Academische Werkplaats ADHD en druk 
gedrag van start gegaan. Doel van dit  samenwerkingsverband is 
het beantwoorden van vragen vanuit de samenleving en de 
wetenschap over gepaste zorg bij ADHD en druk gedrag. In 2014 
verscheen een rapport van de Gezondheidsraad naar aanleiding 
van het sterk toegenomen gebruik van medicatie voor de 
behandeling van ADHD bij kinderen. Hoewel er geen 
aanwijzingen zijn dat het gedrag van kinderen in de afgelopen 
decennia is veranderd, blijkt een groeiend aantal jeugdigen met 
ADHD-achtige problemen in het hulpcircuit terecht te komen. 
Een belangrijke conclusie van de Gezondheidsraad was dat meer 
kennis noodzakelijk is om te bepalen of kinderen de hulp krijgen 
die ze nodig hebben, zonder daarbij in een te zwaar zorgtraject 
terecht te komen (“gepaste zorg”). 
Interessant aspect is dat ook instellingen die nogal tot pro-
medicatie neigden nu meewerken. 
http://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/news/academische-werkplaats-adhd-en-
druk-gedrag-van-start 
  

Informatief boekje over ADHD van 

onderzoeker Laura Batstra, nauw 

betrokken bij de “Academische 

werkplaats ADHD”. 
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Gebruiksgegevens medicijngebruik nu beschikbaar 
Begin december 2016 is de GIP databank geactualiseerd 
met cijfers tot en met 2015. Wij selecteerden daaruit 
gebruikscijfers voor antidepressiva: zie illustratie. 
(https://www.gipdatabank.nl/databank.asp?tabel=01-
basis&geg=gebr&item=N06A ) 
 
 
 
 
 
 
 

American Psychiatric Association promoot elektroshock therapie voor kinderen en tieners 
https://www.cchrint.org/2016/05/13/apa-pushes-for-electroshock-children-and-teens/  
 
 

Nieuwjaarswens 
Wij wensen onze begunstigers, sympathisanten en lezers een succesvol en plezierig  2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 dr. 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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