Nieuwsbrief
Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de mens
Nieuwsbrief van mei 2017. Ook te vinden via www.ncrm.nl

Eerste demonstratie van 2017
Op de dag van de installatie van de nieuwe Tweede Kamer, na de
verkiezingen, stonden we op het Plein in Den Haag om informatie te
verspreiden over psychiatrische medicatie, het psychiatrisch handboek DSM
enzovoorts.

Onderzoek naar toepassing van elektroshock in Nederland
In januari jl. hebben wij Nederlandse instellingen die ECT (Elektro Convulsie Therapie) toepassen om informatie
gevraagd. Geen enkele instelling heeft op ons verzoek gereageerd. Daarom hebben wij de Minister om informatie
gevraagd, met een kopie naar de commissie VWS (volksgezondheid) van de Tweede Kamer.
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2017/05/Verzoek-Minister-VWS-info-over-ECT-in-Nederland-NCRM-7-apr2017.pdf . De Kamercommissie meldde geïnteresseerd te zijn in het antwoord van de Minister. Wij ook.

Grote demonstratie tegen congres van de European Psychiatric Association
1 april 2017. Het jaarlijkse congres van de European Psychiatric Association (EPA) werd dit jaar gehouden in
Florence, ook nu weer financieel gesteund door een flink aantal farmaceutische bedrijven. Voor de openingsdag had
onze zusterorganisaties in Italië (CCDU) een manifestatie in Florence georganiseerd, waarvoor ca. 2000 mensen
waren komen opdagen.

De tocht ging door de binnenstad en menig toerist kreeg de boodschap mee
hoezeer psychiatrische theorieën op drijfzand zijn gebouwd.

Hoofdredacteur Geneesmiddelenbulletin uitte terechte kritiek op ADHD
medicatie voor volwassenen.
Een psychiater had bij het tuchtcollege geklaagd dat de uitlatingen van de hoofdredacteur van
Geneesmiddelenbulletin in een publicatie en op tv over de veiligheid en effectiviteit van medicamenteuze
behandeling van volwassenen met ADHD tot onrust onder zijn patiënten hadden geleid. De klacht is afgewezen.
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ctg-gebu-hoofdredacteur-bleef-binnen-degrenzen.htm
Volledige uitspraak op: http://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI__NL__TGZCTG__2017__95

Het betreffende actualiteitenprogramma over dit
onderwerp terugkijken:
https://www.npo.nl/brandpunt/19-102014/KN_1661808

3 doden door ADHD medicatie
voor volwassenen
Na deze melding in de media stuurde
bijwerkingcentrum Lareb nevenstaand bericht uit
(mei 2017).
Ook het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen, dat voor een aanzienlijk
percentage draait op geld van farmaceuten, is
plotseling meer open t.a.v. het gevaar van Ritalin:
http://www.ggznieuws.nl/home/cbg-bezorgd-omtoenemend-gebruik-adhd-medicatie/

Groeiachterstand door ADHD medicatie
Nieuw resultaat van de langlopende MTA-studie - een van 's werelds grootste onderzoeken naar de gevolgen van
adhd-behandelingen: kinderen lopen gemiddeld 4,7 cm groeiachterstand op. Media berichtten uitgebreid. O.a. op
https://www.de-nfg.nl/jarenlang-aan-de-ritalin-wat-doet-dat-met-je.html

Dure hersenstudie levert niets op.
In februari 2017 presenteerden de media een onderzoeksresultaat van het ENIGMA brein-onderzoek consortium,
waarbij de teneur was dat “ADHD gewoon een hersenziekte is”.
Eén van de kritische reacties van experts is hier te vinden: http://www.drukendwars.nl/adhd-peperdurehersenstudie-levert-niks-op-2/ . Veel media publiceerden over dit onderwerp.
De Madinamerica website organiseerde een petitie
om het artikel teruggetrokken te krijgen:
https://www.madinamerica.com/2017/04/lancetpsychiatry-needs-to-retract-the-adhd-enigmastudy/

Demonstratie tegen dwang in de psychiatrie
Tekeertegendeisoleer organiseerde een
demonstratieve optocht in Utrecht, met een
bloemlegging voor slachtoffers van de psychiatrie.
Organisator Jolijn Santegoeds ontving Eerste
Kamer lid Marleen Barth (onderste foto).
http://www.mindrights.nl/

Medicijnvrije behandeling in
Noorse psychiatrie
http://www.ggznieuws.nl/home/revolutie-inde-noorse-psychiatrie-medicijnvrijebehandeling/
Op de deur naar één van de verdiepingen van
het Asgard psychiatrisch ziekenhuis in
Noorwegen staat een opvallende tekst:
medicijnvrije behandeling. Het gaat om een
initiatief van het Noorse ministerie van Volksgezondheid waarbij gezondheidsinstanties de opdracht hebben
gekregen behandelingen zonder medicijnen aan te bieden.
https://www.madinamerica.com/2017/03/the-door-to-a-revolution-in-psychiatry-cracks-open/

Enkele gebruikscijfers psychofarmaca Nederland
Gegevens opgevraagd bij Stichting Farmaceutische
Kengetallen (januari 2017) en genoteerd van de GIP
databank (was december 2016 ge-update met
gegevens t/m 2015)
Het slechte nieuws is dat globaal de gebruikscijfers
(totaal voor alle leeftijdsgroepen) blijven stijgen.
Het goede nieuws is dat voor jongeren het gebruik van
enkele psychofarmaca voor het eerst daalt. Ook
psychostimulantia (voor ADHD)
http://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2017/02/Gebruik-enkelepsychofarmaca-Nederland-cijfers-tot-en-met-2016.pdf
(Gegevens opgevraagd bij Stichting Farmaceutische Kengetallen.)
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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
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