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NCRM voorlichtingsacties
We hebben onze informatie over misstanden in de
psychiatrie recent gepresenteerd in Amersfoort en doen
dat ook meerdere keren per jaar op het Plein voor de
Tweede Kamer.
In het algemeen is het straatpubliek geïnteresseerd in
ons materiaal en wij ontvangen interessante gegevens
van bezoekers aan onze kraam. Mensen krijgen graag
informatie om familieleden op de hoogte te brengen
van bijwerkingen van Ritalin. Sommigen willen horen
over een alternatieve blik op psychische gezondheid en
psychiatrische behandeling.

Oproep
Heeft u of uw kind nadelige bij-effecten van ADHD-medicijn Ritalin,
Concerta, Equasym of Medikinet, laat het ons weten!
Deze medicijnen bevatten methylfenidaat en dit zijn geen onschuldige middelen.
Om aan het voorschrijven hiervan effectief wat te kunnen doen,
zoeken wij dit soort ervaringen van gebruikers. (Contactgegevens op laatste pagina)

Moordpartijen door psycho-actieve stoffen
Naar aanleiding van recente moord- en schietpartijen hebben wij
het rapport Psychiatric drugs induced violence gestuurd aan
autoriteiten in Nederland en de VS. http://www.ncrm.nl/ncrmrapporten-documenten-en-formulieren/

Opvraag van gegevens elektroconvulsietherapie (ECT; elektroshock)
In februari jl. vroegen wij bij instellingen die ECT toepassen om
gegevens over de omvang daarvan. Wij ontvingen geen
reacties. Daarna vroegen wij aan de Minister van VWS om
gegevens, die wij in mei jl. ontvingen per brief. (link)
In het kort: volgens door het Ministerie gevonden gegevens
werd in 2015 in de curatieve GGZ 14.858 keer ECT toegepast
op 966 patiënten, waarvan 28 keer ECT onder dwang. Van ECT
in de langdurige zorg zijn geen cijfers te achterhalen.
( link naar de Kamerbrief)
ECT psychiater maakt apparatuur gereed.
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Elektroshock in de VS: Onze moederorganisatie CCHR (VS)
kreeg informatie via de Freedom of Information Act (Wet
Openbaarheid Bestuur) dat in 11 staten in de VS, kinderen
onderworpen worden aan electroshock-behandeling. In 5 van die 11
staten worden kinderen geshockt op de leeftijd jonger dan 5 jaar!

ADHD-medicatie, einde aan de groei
Dat het aantal jonge gebruikers van ADHD-medicatie sinds vorig jaar afneemt, wisten we al, maar nieuw is
dat voor alle leeftijden de groei nu ook is gestopt: bericht van Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
van september 2017. https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2017/Toename%20methylfenidaat%20voorbij

Aantal gebruikers methylfenidaat,
Twee leeftijdgroepen

Opvallend is dat (ook) SFK meldt:
“De sterk afgenomen groei van het aantal
gebruikers
van
methylfenidaat
wordt
grotendeels bepaald door de jongere
leeftijdscategorie. Wellicht is dat het gevolg
van de (media)aandacht in de afgelopen jaren
voor het voorschrijven van deze medicatie bij
kinderen“. (door ons in cursief geplaatst - red.)
Let op: Het einde van de groei komt dus niet
door gewijzigd wetenschappelijk inzicht van
top-psychiaters.

Nieuw ADHD-medicijn: Mydayis
De Amerikaanse FDA (geneesmiddelenbewaker) heeft een nieuw ADHDmedicijn goedgekeurd voor patiënten van 13 jaar en ouder:
https://endpts.com/a-decade-behind-schedule-shire-finally-gets-an-fdaok-for-long-acting-adhd-drug/
Voor wie geïnteresseerd is, kan hier lezen hoe de commerciële wereld
hiermee om gaat:
https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2017-08-03/shire-adhdspinoff-idea-is-shaky
“(…) Shire has room to expand the franchise internationally. It also has a
newly FDA-approved, long-lasting ADHD drug that will launch broadly
next month.”
In de VS heet het nieuwe medicijn Mydayis. Het is een combinatiedrug op
basis van amfetamine, een stimulerend middel.
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Belangrijke verklaring over geestelijke gezondheidszorg door VN
Een verslag van de speciale rapporteur van de Verenigde Naties, de
heer Dainius Pūras, die onderstreept dat de geestelijke gezondheid al
te lang een vergeten probleem is geweest, waardoor te veel mensen
lijden onder misstanden in de mentale gezondheidszorg.
U kunt het rapport hier vinden:
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/076/04/PDF/G1707604.pdf?OpenEl
ement

Korte inhoud van het rapport:
- De geschiedenis van psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg wordt gekenmerkt door grove
schendingen van mensenrechten.
- Ons is een mythe verkocht dat medicijnen en andere biomedische therapieën de beste oplossing zijn voor
het aanpakken van geestelijke gezondheidsproblemen.
- Biomedische interpretatie van problemen op het gebied van geestelijke gezondheid domineert het
geestelijke gezondheidsbeleid, ook als het niet wordt ondersteund door onderzoek.
- Te weinig aandacht voor psychosociale en herstelgerichte alternatieven voor bestaande therapie.
Een open brief van Mental Health Europe en de British Psychological Society, vraagt om gecoördineerde
internationale actie om de aanbevelingen uit dit rapport te implementeren.
https://drive.google.com/file/d/0B5ywdx
hplXT3SFMyeGxoYUt5TFU/view

Flyer update
Wij hebben een nieuwe flyer,
vooral voor buitenlandse bezoekers
aan onze kraam.
Download:

http://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2017/08/Flyer-psychoneuro-cheat-sheet-version-Aug-2017NCRM.pdf

Onze informatieve flyers
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Uit de veelheid aan publicaties die internationaal verschijnen
selecteren wij er twee:
 Antidepressiva en zelfmoord onder jonge vrouwen.
Resultaat van onderzoek in Zweden naar het verband tussen antidepressiva en zelfmoord onder jonge
vrouwen, gepubliceerd in International Journal of Risk & Safety in Medicine,
http://content.iospress.com/articles/international-journal-of-risk-and-safety-in-medicine/jrs739
 Depressie, angst, schizofrenie en cannabis.
Dr. Elizabeth Stuyt, psychiater en verslavingsdeskundige met praktijkervaring,
Colorado, VS, toont zich in een recent bericht bezorgd om een bij-effect van
legalisering van cannabisgebruik. Hedendaagse cannabis, met een hoog gehalte aan
psycho-actieve stof, werkt verstorend op de onvolgroeide hersenen van jongeren en
kan depressie, angst en symptomen van schizofrenie veroorzaken. Het artikel is te
vinden op https://www.madinamerica.com/2017/09/unintended-consequencescolorado-social-experiment/

Radio interview over pillen en hoe wetenschap een ondergeschikte rol speelt.

http://www.nporadio1.nl/argos/onderwerpen/424150-luis-in-de-pels-van-de-farmacie
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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 (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
Wij danken onze donateurs voor de continue steun.
Soms geven we wetenschappelijk nieuws door; we kunnen geen uitspraak doen over de wetenschappelijke kwaliteit.
Wilt u op de verzendlijst voor onze nieuwsbrief of wilt u bijwerkingen van ADHD medicijnen melden? Meldt u dat
dan aan ncrminfo@gmail.com . U kunt ons ook schrijven via postbus 94427, 1090 GK, Amsterdam.
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