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Agressie door psychiatrische medicijnen
Schietpartij in Florida.
Een 19-jarige schutter doodde op 14 februari jl. 17 mensen bij een schietpartij in een High School in Parkland,
Florida, VS. De media-aandacht ging naar de beschikbaarheid van automatische wapens en naar de
psychische problemen van de dader. Eventuele betrokkenheid van medicijnen wordt stelselmatig uit het
nieuws gehouden.

Grondwet-deskundige Jonathan Emord vertelt over het probleem om gegevens over medicatie boven
water te krijgen.
Over lobbywerk om medicijngebruik van daders niet vrij
te geven, zie:
https://www.youtube.com/watch?v=SDq6eQJ9KJo

Dr. Peter Breggin, onafhankelijk en kritisch expert/onderzoeker, berichtte op 17 februari jl. dat de Floridaschutter psychiatrische medicatie gebruikte.
https://breggin.com/alert-32-florida-shooter-reportedly-on-psychiatric-drugs/. Hij noteert daarbij: “This
first suggestion about medication may lead to a total clamp down on further information”. Breggin verwacht
dus actieve informatiebeperking over dit aspect.
Wij hebben autoriteiten in de VS informatie gestuurd over het mogelijke verband tussen psychiatrische
medicatie en geweldsmisdrijven.

Zembla over de gebeurtenissen van 20 juli 2012, toen James Holmes een bloedbad aanrichtte in een
bioscoop in de VS. Voor hij zijn daad beging bezocht hij
een psychiater en kreeg toen een antidepressivum
voorgeschreven.
Zembla Woendag 17 januari 2018
Uitzending van Zembla, 17 januari 2018 Antidepressiva,
Recept voor moord? Terugkijken op: Link

European Medicine Agency komt naar Nederland
Het Europese medicijnenbureau EMA komt naar de
Amsterdamse “zuid-as”. Wij hebben onze zorgen
overgebracht aan de vaste Kamercommissie VWS
omdat de inkomsten van EMA voor het grootste

deel van farmaceuten afkomstig zijn.
http://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2017/12/Brief-comm.-VWS-overkomst-EMA-4-dec-2017-webversie-NCRM.pdf
Amsterdamse Zuid-as (wikipedia)

Psycho-stimulerende drug Medikinet nu goedgekeurd voor gebruik door
volwassenen
Via een slimme procedure is de psycho-stimulerende drug
Medikinet nu goedgekeurd voor gebruik door volwassenen. Onze
brief naar leden Tweede Kamer, commissie
VWS: http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2017/12/BriefKamercommissie-VWS-over-goedkeuring-methylfenidaatvolwassenen-22-dec-2017-NCRM.pdf

Het gebruik van methylfenidaat (het werkzame middel van Medikinet, Ritalin en andere ADHD-medicijnen)
door volwassenen met ADHD, is nu voorlopig alleen voor het merkmiddel Medikinet goedgekeurd. Maar het
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maakte bekend te verwachten dat andere soortgelijke
medicijnen zullen volgen.
https://www.medischcontact.nl/arts-in-spe/nieuws/ais-artikel/methylfenidaat-voor-volwassenengoedgekeurd.htm
De melding door CBG: https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2017/12/19/adhd-medicatie-voorvolwassenen-goedgekeurd

Een andere kijk op ADHD.
Februari jl. zijn er enkele informatieve bijeenkomsten geweest
over misinformatie m.b.t. ADHD.

Het spook uit het verleden.
Op de laatste dag van 2017 ontvingen wij een bericht van een ervaringsdeskundige, die daarmee een
(voorlopige?) conclusie trekt over haar ervaringen in een psychiatrische inrichting. Zij schrijft o.a.:
“.. in andere woorden ‘waarom hebben jullie, lijkt het, mij medicijnen gegeven in een dosering dat ik er dood
van wilde en hebben jullie nooit naar mij geluisterd al die keren dat ik rustig vertelde dat dit kwam door de
te hoge dosering’? Ik heb in 2010 acht suïcidepogingen ondernomen.” De auteur is nu websiteontwerper en
heeft over haar eigen ervaringen deze site in de lucht gebracht: http://www.anderepsychiatrie.nl/

Dwangbehandeling
Van tijd tot tijd ontvangen wij informatie over toestanden in sommige psychiatrische inrichtingen waarvan
men zou denken dat die niet in Nederland voor komen. Slachtoffers en relaties van slachtoffers proberen dit
aan de kaak te stellen maar lopen vast op de geslotenheid van het systeem. Grove behandeling, afzondering
en gevaarlijke medicatie komen nog steeds voor.
Er is een neiging in de samenleving om de
mogelijkheden van gedwongen behandeling uit te
breiden. Kijk nog even naar de voordracht van
medicijndeskundige P. Gotzsche uit 2016.
Zijn standpunt: dwangbehandeling is een overtreding
van fundamentele mensenrechten en moet worden
afgeschaft.

https://www.youtube.com/watch?v=iTQ4t7RmyfM&t=1561s

Leger gaat experimenteren met drugs bij PTSS
Nederlandse veteranen gaan dit jaar meedoen aan een internationaal onderzoek naar het gebruik van de
werkzame stof (mdma) in de partydrug XTC, als hulpmiddel bij behandeling van trauma's. Gelukkig is er enige
scepsis bij onderzoeker Eric Vermetten: “De onderzoeks-resultaten met mdma tot nu toe zijn zo mooi,
misschien wel te mooi om waar te zijn“.
https://www.volkskrant.nl/binnenland/nederlandse-veteranen-gaan-partydrug-mdma-testen-tegentrauma-s~a4566095/

In 2014 correspondeerden wij hierover met het Ministerie van Defensie om te
waarschuwen aan de hand van de situatie van veteranen in de VS met post-traumatisch
stress syndroom:
http://www.ncrm.nl/correspondentie-met-ministeries-en-andereoverheidsorganisaties/nederlands-comite-voor-de-rechten-van-de-mens-brief-aande-minister-van-defensie-over-het-posttraumatisch-stress-syndroom-in-het-legerreactie-van-de-minister/
Hiernaast: onze documentaire dvd Verborgen Vijand.
http://www.ncrm.nl/videos/de-verborgen-vijand/

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
Voelt u zich betrokken bij ons onderwerp: U kunt vaste donateur worden met bijvoorbeeld € 10,- per maand. Ook
eenmalige donaties zijn van harte welkom. Ons bankrekeningnummer is: NL95ABNA0547686943.
U kunt ook doneren via de Vriendenloterij
(https://www.vriendenloterij.nl/mee-spelen.htm)
en kies: “Ik steun een club of vereniging naar keuze” en vul
daarna NCRM in als begunstigde. Prijs van een lot is € 13,50).
NCRM is een erkende ANBI-stichting; giften aan het NCRM zijn
aftrekbaar voor de belasting.
Wij danken onze donateurs voor de financiële 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.

Wij zijn geïnteresseerd in meldingen van ernstige
bijwerkingen van Ritalin en soortgelijke ADHD-medicijnen.
Als u in uw omgeving gevallen van ernstige bijwerkingen
tegenkomt: laat het ons weten!

