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CCHR, onze moederorganisatie in de VS, vierde 50-jarig jubileum
De CCHR website legt uit: “De Citizens Commission on Human Rights
(CCHR) is een non-profit, niet-politieke waakhond voor de geestelijke
gezondheidssector met als missie het uitbannen van misstanden die
zijn gepleegd onder het mom van geestelijke gezondheid.” Er was een
afvaardiging van ons team bij de jubileumviering aanwezig.

https://www.prnewswire.com/news-releases/cchr-celebrates-50years-of-eradicating-psychiatric-abuse--honors-human-rights-awardwinners-300836039.html
https://www.youtube.com/watch?v=3z8yNK8rSKQ&list=PL229DBCEB21AF2474

Nederlandstalige website Ritalinhandel geblokkeerd
16 april jl. ontvingen wij van de Russische ambassade de melding dat een
Nederlandstalige website waar het ADHD-medicijn Ritalin te koop werd
aangeboden, na aanwijzingen van ons geblokkeerd is. De ambassade heeft het
Nederlandse contact bij Interpol hierover ingelicht.
Ritalin is een psychostimulantium dat onder de Nederlandse Opiumwet valt en
dat alleen als medicijn voorgeschreven mag worden. Bezit ervan als pepmiddel
is onwettig, hoewel misbruik door studenten inmiddels een hoge vlucht heeft
genomen.
Bij navraag bij onze zustergroep in Rusland blijkt dat Ritalin in Rusland in het
geheel niet voorgeschreven mag worden, ook niet bij verschijnselen die in het
westen als ADHD worden gekenmerkt.

Drie studenten van Windesheim Honours College (Zwolle) maakten een toegankelijke en
waardevolle website over mensrechten
Zij noemen o.a. het onderwerp mensenrechten in de
psychiatrie.
https://human-rights-europe.jimdosite.com/
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Hoe ECT (elektro convulsie therapie, elektroshock) “werkt”
Kritisch stuk over de onzekere wetenschap achter ECT, over
de tijdelijkheid van de effecten en over hoe ECT werkt op
cellen in het brein.
Het artikel is hier te downloaden (engelstalig):
https://www.cchrint.org/ect-basics/

Het ontbreken van de mogelijkheid van medicijn-vrije behandeling bij ernstige psychische
aandoeningen en het mensenrechtenaspect daarvan bij dwang
In deze notitie zetten wij, zeer globaal, enkele relevante aspecten van deze kwestie op een rij. In de
aanbeveling nodigen wij beleidsverantwoordelijken uit om ten behoeve van voortgaande realisering van
mensenrechten in de psychiatrie, de mogelijkheid tot medicijnvrije behandeling bij ernstige psychische
aandoeningen te onderzoeken en te faciliteren.
Wij verwijzen o.a. naar Noorwegen, waar de overheid vanaf ca. 2017 medicijnvrije behandeling mogelijk
maakte. Wij stuurden dit overzicht naar Kamercommissie VWS en naar de Minister van VWS.

Vanaf deze pagina is het rapport te downloaden: http://www.ncrm.nl/overig-nieuws/mensenrechtenaspectvan-ontbreken-van-medicijnvrije-behandelfaciliteiten-bij-ernstige-psychische-aandoeningen/ .

Proefschrift over wat ADHD niet is
20 juni jl. promoveerde Sanne te Meerman aan de Rijksuniversiteit Groningen
over onjuiste ideeën ten aanzien van ADHD, zoals die in de samenleving rond
gaan. ADHD is geen concrete ziekte, geen hersenafwijking, maar een classificatie
uit het DSM-handboek.
Proefschrift is te downloaden:
https://www.rug.nl/research/portal/en/publications/adhd-and-the-power-ofgeneralization(21f35b8b-975f-4d1f-ad83-9e2b8bb7e269).html\
Media o.a.
https://www.zorgwelzijn.nl/label-adhd-legt-het-probleem-bij-het-kind/ , waaruit wij citeren:
Te Meerman werkt momenteel in opdracht van ZonMw aan een richtlijn voorlichting over ADHD en werkt
hiervoor als coördinator Voorlichting bij de Academische werkplaats voor ADHD en druk gedrag. Hij is
geen roepende in de woestijn. ‘Ik krijg veel bijval uit de praktijk. Veel professionals herkennen zich in dit
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verhaal. Zeker ook psychiaters. Ze maken zich echt zorgen en zitten met de handen in het haar. Ik hoop
ook dat we deze keer niet het voorbeeld van de VS volgen. Er zijn regio’s waar een vijfde van de jongens
geclassificeerd is met ADHD. Tja, dan zijn we in mijn ogen de kindertijd aan het pathologiseren.’

Ritalin is de nieuwe koffie
Hoe gemakkelijk Ritalin zonder recept onder studenten te verkrijgen is, blijkt uit een aflevering van het
programma Drugslab.
De presentator ging undercover in de
universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
(Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=K0OPrnIzbkk )
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatstenieuws/nieuwsartikel/undercoverjournalist-krijgt-ritalinvan-medestudenten.htm?mailkey=&utm_medium=email&utm_source=mc_nieuwsbrief

Het Engelse Koninklijk College van Psychiaters waarschuwt voor ernstige bijwerkingen
van antidepressiva
Schokkende ontwikkeling: het Engelse Royal College of
Psychiatrists gaf eind mei jl. voor het eerst toe dat
antidepressiva bijwerkingen kunnen veroorzaken die maanden
duren. Tevens meldden zij ernstige afkickproblemen.
Van de Council of Evidence-based Psychiatry:
http://cepuk.org/2019/05/30/royal-college-psychiatrists-call-updatenice-antidepressant-guidelines-following-cep-campaign/

Het psychiatrisch- industriële complex biedt nieuwe manier om elektrische stroom door
kinderhoofden te sturen
Het bedrijf Neurosigma, heeft met een apparaat genaamd Monarch een subtiele manier
gevonden om elektrische energie toe te voeren aan de hersenen van kinderen die zijn
gelabeld met ADHD. De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA heeft de toepassing
goedgekeurd van een apparaat dat gedurende de nacht elektriciteit door de hoofden van
kinderen stuurt. De bedoeling van de fabrikant is om de behandeling maanden of jaren
toe te passen, maar de klinische onderzoeken voor de FDA duurden slechts vier weken.
https://www.madinamerica.com/2019/06/a-smashing-victory-and-an-insidious-new-threat/
oOo
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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 dat heeft geleid 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.

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.

U kunt ook doneren via de
Vriendenloterij
(https://www.vriendenloterij.nl/meespelen.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.
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