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Onze info-acties tegen het bedrog rond psychiatrische medicijnen
In de afgelopen periode hebben we
informatieactiviteiten georganiseerd in
Amersfoort en op het Plein in Den Haag.
Bij gesprekken aan de informatiekraam
hebben we vaak interessante uitwisseling van
gegevens.
Onze insteek is: stimuleer mensen om zelf op
onderzoek uit te gaan over de aanpak van
psychische aandoeningen en medicijnen (en
elektroshock, DBS, etc.)

Om kritische belangstellende op weg te helpen, zie:
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2018/04/ADHD-kort-overzicht-NCRM.pdf?x79633

Gebruik van Ritalin neemt af en dat komt niet door nieuwe wetenschappelijke
inzichten
In 2017 verstrekten Nederlandse
openbare apotheken 1,3 miljoen keer
methylfenidaat (het werkzame middel
van Ritalin) aan in totaal 222.000
personen. Voor het eerst daalde het
aantal verstrekkingen met 4% en het
aantal gebruikers met 2%. Het aantal
jongere gebruikers, van 6 tot en met 15
jaar, nam met ca 6 % (5500 jongeren) af.

Aantal gebruikers van methylfenidaat (alle leeftijden en groep
van zes tot en met vijftien jaar). Publicatie SFK.

Dus het kan wel! Deze afname is niet in
gang gezet door nieuw
wetenschappelijk inzicht bij onze
toppsychiaters, maar door protest van
onderaf: Kamerleden, onafhankelijke
deskundigen, meewerkende media. En
kritische burgers: u en wij.

https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2018/minder-gebruikers-in-2017-van-adhd-middel-methylfenidaat
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Geweld en moord door pillen: een nieuwe publicatie van CCHR
Deskundigen van onze moederorganisatie Citizen Committee
on Human Rights (CCHR) schreven een nieuw rapport over
moord, geweld en schietpartijen waarbij psychiatrische
medicijnen een rol speelden.
Uitgebreide informatie, met ca. 180 bronverwijzingen.
https://www.cchrint.org/pdfs/violence-report.pdf

Journalist zet zelfmoord en
antidepressivagebruik in VS in
grafiek
.... en constateert dat het op deze basis
moeilijk is vol te houden dat antidepressiva
de zelfmoordkans verminderen, zoals
voorstanders van medicatie soms beweren.
Let op: de schrijver van het artikel, Rob
Wipond merkt terecht op dat hiermee geen
causaal verband is bewezen.
Hij noteert verder: “ ... dat in 2014 een
dubieus
wetenschappelijk
artikel
antidepressivagebruik in kaart bracht ... en een tegenovergestelde correlatie liet zien. Het kreeg uitgebreide
wereldwijde media-aandacht en psychiaters stuurden oproepen naar de FDA om de
zelfmoordwaarschuwingen van antidepressiva te verwijderen.”
Zie https://robwipond.com/archives/1783

Slachtoffer van antidepressivum Seroxat
(Paroxetine) in gelijk gesteld.
Farmaceut moet betalen. Nederland, juni 2018
Het slachtoffer kreeg als 14-jarige Seroxat
voorgeschreven en werd agressief. Fabrikant GSK wist
vanaf 2001 dat Paroxetine voor kinderen en jongeren niet
of nauwelijks effectief was en dat het ernstige
bijwerkingen had, waaronder zelfmoordgedrag.
De rechtbank beschouwt het niet informeren door GSK
van de beroepsgroep van voorschrijvende artsen en het
publiek – jaren na dato – als een onrechtmatige daad.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2178761/veel-meerslachtoffers-van-antidepressivum

Het vonnis: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:2298
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Kinderarts Hans Asperger, naar wie de toestand van het Asperger-syndroom
werd genoemd, werkte actief samen met het naziregime
De Weense kinderarts Hans Asperger (1906-1980), naar
wie het syndroom van Asperger is genoemd, was een
nazi-collaborateur en stuurde kinderen de dood in. Die
suggestie komt uit onderzoek van de medisch historicus
Herwig Czech van de Universiteit van Wenen. De
onderzoeker baseert zich deels op verloren gewaande
documenten. Het tot nu bestaande beeld dat Asperger
jonge patiënten juist beschermde tegen het nazi-regime
wordt in de studie onderuitgehaald.
https://www.volkskrant.nl/buitenland/historicus-psychiatrisch-pionier-asperger-werkte-samen-met-nazi-s-enstuurde-kinderen-de-dood-in~a4594513/

De geschiedenis van de psychiatrie kent een ongezonde connectie met het nazidom. Mei jl. werd in
Nederland stilgestaan bij de vergeten slachtoffers van de psychiatrie en gehandicaptenzorg in de tweede
wereldoorlog. Dit gebeurde onder meer in Apeldoorn, Den Haag en Zuidlaren.

Omstreden wetsvoorstel in Beieren dat de controle van politie en justitie op
psychiatrisch patiënten moet vergroten
Het wetsvoorstel moet de bevolking beschermen tegen ‘psychisch verwarde’ aanslagplegers. Dit meldde de
Volkskrant. Wordt het concept een wet, dan kan de politie in Beieren gedwongen opgenomen patiënten
bijvoorbeeld onder camerabewaking stellen als ze bezoek hebben. Een centraal register met
patiëntengegevens blijft vijf jaar lang beschikbaar voor politie en justitie. Er is uit diverse hoeken kritiek op
dit voorstel.
https://www-volkskrant-nl.cdn.ampproject.org/c/s/www.volkskrant.nl/buitenland/beieren-vergrootcontrole-op-psychiatrische-patienten-met-omstreden-nieuwe-wet~a4595729/amp

Artikel met uitgebreide kritiek op een test van Deep Brain Stimulation
De Broaden Trial was de eerste proef in zijn soort (in
2008) op het gebied van Deep Brain Stimulation
(DBS) Hierbij wordt het brein via draadjes in het
hoofd met elektrische stroom beïnvloed. Het was
een experiment voor “therapieresistente” depressie.
De proef werd gesponsord door St. Jude Medical
(SJM), een fabrikant van medische hulpmiddelen.
De proef was in 2013 beëindigd vanwege een laag
succespercentage van 17% bij tenminste 75
patiënten die het controversiële hersenimplantaat
ontvingen. Maar het publiek kreeg geen aanvullende informatie van de sponsor over het onderzoek, of de
uitkomst voor minstens 128 mensen die zich hadden ingeschreven voor dit riskante experimentele
onderzoek. Lees veel meer op https://www.madinamerica.com/2018/01/brain-implants-spinning-trialresults-protect-product/
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CCHR-actie in de VS om elektroshock voor kinderen (!) te verbieden
Het internationale hoofdkantoor van CCHR, gevestigd in Los
Angeles, voert in de VS actie voor een verbod op alle gebruik
van elektroshock (ECT). Na opvraag van gegevens op basis van
de wet Vrijheid van Informatie, ingediend bij Amerikaanse
staten, heeft CCHR vastgesteld dat kinderen van vijf jaar en
jonger ge-elektroshockt worden! Dit is jarenlang buiten de
publiciteit gehouden. Autistische kinderen ondergaan het ook
(VS). https://www.prnewswire.com/news-releases/humanrights-group-says-ban-on-electroshock-treatment-crucial-to-protect-lives-300647477.html
Een kort ECT-overzicht op onze site: http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2015/12/ECT-brochureconcept-NCRM.pdf?x79633

Bij-effect van een keelontsteking aangezien voor een psychische afwijking
Een gelukkig kind veranderde in korte tijd in angstig en obsessief. Ontwikkelde zich hier een psychische afwijking?
Gelukkig ging de psycholoog op zoek naar een onderliggende oorzaak. De plotselinge gedragsveranderingen bleken
het gevolg van een auto-immuunreactie die uitwerking had op een deel van de hersenen.

https://www.madinamerica.com/2018/04/unsung-psychiatric-impact-strep-throat/
--O--

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, hoogleraar psychiatrie († 2012).
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

U kunt helpen
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: NL95 ABNA 0547686943.
U kunt ook doneren via de Vriendenloterij (https://www.vriendenloterij.nl/mee-spelen.htm)
Let op: kies: “Ik steun een club of vereniging naar keuze” en vul daarna NCRM in als begunstigde. Prijs van
een lot is € 13,50.
Zie de illustratie voor hoe u NCRM op de Vriendenloterij kunt vinden.

4

Aftrekbaar voor de belasting
NCRM is een erkende ANBI-stichting;
giften aan het NCRM zijn aftrekbaar voor
de belasting.
Wij danken onze donateurs voor de
financiële steun.
Donateurs: hartelijk dank voor uw steun!

Aan- en afmelden
Wilt u op de verzendlijst voor onze
nieuwsbrief, of wilt u zich afmelden? Meldt u
dat dan aan ncrminfo@gmail.com . U kunt
ons ook schrijven via postbus 94427, 1090 GK,
Amsterdam.
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