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Nieuwsbrief van oktober 2018. Ook te vinden via www.ncrm.nl  
 

Publieksvoorlichting 
September j.l. stonden onze vrijwilligers op de Varkensmarkt 

in Amersfoort. We noteerden o.a. de volgende opmerkingen 

die we hoorden aan onze voorlichtingskraam:  

- Ben ik helemaal mee eens! 

- Een man die ernstige bijwerkingen ervaren had van 

antipsychotica en er op eigen initiatief mee gestopt was. “Ik 

zag toen weer dat de lucht blauw was”. 

- Een vrouw die psychiatrische medicijnen gebruikte maar op 

zoek was naar alternatieve (natuur-) therapie. Haar vader was 

huisarts: “Ik weet precies hoe het toegaat met die 

medicijnen”. 

- Iemand die zelf “de weg terug” gevonden had van anti-

depressiva: “die worden veel te gemakkelijk voorgeschreven”. 

 

Tentoonstelling over misleiding en psychiatrie 
Eind september organiseerden wij samen 

met onze moederorganisatie een 

kortdurende CCHR tentoonstelling in 

Amsterdam over de schaduwkant van 

psychiatrie, onder het motto misleiding in 

de psychiatrie. 

 

Foto: bij de opening een korte introductie 

over het verschijnsel ADHD, door C.F van 

der Horst, auteur van Dodelijke Leugens, 

ISBN 9789090279084 

 

 

VU-onderzoek – ADHD-medicatie heeft nauwelijks invloed op schoolprestaties 

(september 2018) De landelijke netwerkorganisatie voor professionals in de kinder- en jeugdpsychiatrie 

heeft haar informatievoorziening voor ouders, leerkrachten en behandelaars aangepast op basis van de 

resultaten van onderzoek van klinisch neuropsycholoog Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam. 

https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2018/jul-sep/180919-vu-onderzoek-zorgt-voor-andere-kijk-op-

gebruik-van-adhd-medicijnen-in-de-klas.aspx    

Proefschrift: 

https://www.researchgate.net/publication/326420854_Academic_Underperformance_in_Children_with_

ADHD_Is_Medication_the_Solution?channel=doi&linkId=5b4c9379a6fdccadaecfdcce&showFulltext=true   
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 “Ze waren van plan mijn kind elektroshocks te geven. Deze zorg 

wil ik niet voor mijn kind.” 

Augustus 2018, auteur Hanneke Joosten: Als Julia op negentienjarige leeftijd in 

een psychose belandt, wordt ze opgenomen in een psychiatrische inrichting. 

Haar moeder Hanneke en stiefvader Gijs zijn daar aanvankelijk 'blij' om: het ging 

al een jaar bergafwaarts met Julia, nu is er eindelijk uitzicht op verbetering. 

Niets blijkt echter minder waar. Tijdens haar verblijf in verschillende ggz-

instellingen glijdt Julia steeds verder weg. 

https://lees.bol.com/nl/article/hanneke-joosten-ze-waren-van-plan-mijn-kind-

elektroshocks-te-geven-toen-dacht-ik-dit-moet-veranderen-deze-zorg-wil-ik-

niet-voor-mijn-kind 

Hanneke Joosten, Julia, ISBN 9789492495433 

 

Niet iedereen die uit de pas loopt heeft een psychiatrische stoornis 

Kritisch artikel over hoe psychische verschijnselen aan levensomstandigheden kunnen liggen en dan niet 
als ziekten beschouwd zouden moeten worden: 
https://www.trouw.nl/opinie/niet-iedereen-die-uit-de-pas-loopt-heeft-een-psychiatrische-
stoornis~aa7ab0fc3/ 
 

Misleiding over ADHD in studieboek voor VWO 

Een huisarts twitterde in September over stellige 

opmerkingen in een studieboek, dat ADHD een stoornis 

in de hersenen is. Die claim is niet hard te maken. 

Het boek promoot tevens een methylfenidaat bevattend  

psychostimulantium als medicijn voor ADHD. 

 

 

 

 

 

 

 

Voormalig hoofdredacteur van Geneesmiddelenbulletin pleit tegen overmedicatie 

Dr. Dick Bijl, tot voor kort hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, 

schreef een gemakkelijk lezend boek waarin het gebrek aan bewijs voor het 

nuttig effect van veel medicijnen aan de orde komt. In het boek wordt 

beschreven hoe wereldwijd mensen onnodig en/of verkeerde medicijnen slikken. 

Bijl is nu president van de International Society of Drug Bulletins.  

 

Over ADHD noteert Bijl (pg. 173) : “De autoriteiten, die de bevolking moeten 

beschermen tegen ondeugdelijke medicijnen, hebben het mijns inziens volstrekt 

laten afweten.” Lees: Het Pillenprobleem, Dick Bijl,  ISBN 9789462985322 

BNR radio, over het boek Het Pillenprobleem: https://www.youtube.com/watch?v=hzTO8nIjNUg 
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Pas op bij prenatale blootstelling aan antidepressiva. 

Een recent onderzoek, uitgevoerd bij het Psychiatric Institute in 

New York, vergeleek de effecten op grijze stof en de 

ontwikkeling van witte stof bij zuigelingen blootgesteld aan 

selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's, bijv. 

Citalopram, Fluoxetine, Sertraline). De onderzoekers vonden een 

verband tussen prenatale blootstelling aan SSRI-antidepressiva 

en veranderingen in de hersenen. 

https://www.madinamerica.com/2018/08/ssri-exposure-pregnancy-

alters-fetal-neurodevelopment/ 

 

 

Uit de VS: aantal zelfmoorden neemt 
toe, het gebruik van 
antidepressiva ook. 
 

Twee onderzoekers twijfelen sterk aan de stelling 

dat gebruik van antidepressiva de kans op 

zelfmoord verminderen. Zij dragen gegevens aan 

die het tegendeel aantonen. Auteurs van 

documenten die stellen dat dalende 

zelfmoordcijfers gepaard gaan met toenemend 

gebruik van antidepressiva hadden vaak financiële 

of andere banden met de farmaceutische industrie. https://www.madinamerica.com/2018/08/suicides-are-

increasing-and-so-are-antidepressant-prescriptions/  

 

 

Aanval op dr. Peter Gøtzsche  

Dr. Peter Gøtzsche, onafhankelijk medicijndeskundige en auteur van o.a. 

het boek Dodelijke psychiatrie, is nu aangevallen vanuit de Cochrane 

Collaboration, een organisatie die hij zelf in het leven hielp roepen. 

https://breggin.com/alert-60-peter-gotzsche-md-honored-while-enduring-an-

unscrupulous-attack/  

 

De International Society of Drug Bulletins (ISDB)) , onderneemt nu actie: 
https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3945/rr-0 
http://www.isdbweb.org/publication/cochranes-sinking-ship-and-
conflicts-of-interest  

 

 

Bizarre vondst: In de VS krijgen 125.000 baby's jonger dan 1 jaar  psychiatrische 

medicijnen. 

CCHR verkreeg gegevens uit een farmaceutische database. https://www.cchrint.org/fightforkids/  

 "I was almost despondent to believe that babies under the age of one were receiving this kind of 
medication." (U.S. Senator Thomas Carper, als reactie op een recent overheidsrapport over pleegkinderen.) 
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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, 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 het leidt tot overdiagnosticering en overmedicatie. 
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 onderstaande illustratie voor hoe u NCRM op de Vriendenloterij kunt vinden. 
 
Aftrekbaar voor de belasting 
NCRM is een erkende ANBI-stichting; 
giften aan het NCRM zijn aftrekbaar voor 
de belasting.  
 
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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