Jaarverslag over 2017 van stichting NCRM.
Onderstaande gegevens zijn besproken tijdens de jaarvergadering 2017, gehouden op 25 maart 2018.
Aanwezig: Bestuursleden E., C., M., O. en nieuwe vrijwilliger S.,
Mededelingen: mw. M. is nu bij de KvK aangemeld als secretaris.
Financieel overzicht. De boekhouder geeft toelichting. Het bestuur is akkoord. Balans van eind 2017 wordt op de
website gezet.
Wat we in 2017 gedaan hebben.
 Antwoord gekregen van de Staatssecretaris over de toepassing van ECT na opvraag gegevens elektroshock via het
Ministerie van VWS. Resultaat gemeld op de website.
 Rapporten over agressie door SSRI’s naar burgemeesters en politie-officials gestuurd bij buitenlandse shootings.
 Opvraag medicatiedata bij SFK, feb. 2017.
 Flyers ge-update: ADHD, DSM, en de farma-/wetenschap-connectie.
 Materiaalverzending-op-aanvraag van dvd’s, boeken en ander informatiemateriaal, ca. 30x.
 Website onderhoud.
 Straatacties op het Plein in Den Haag (4x) en in Amersfoort (1x). Materiaalonderhoud gepleegd.
 Persberichten over misstanden in de psychiatrie: 5 x
 Bijgedragen aan een actie tegen gedwongen behandeling.
 Brieven naar Kamercommissie VWS: over EMA en over goedkeuring ADHD medicatie (Medikinet) voor
volwassenen.
 Deelgenomen aan een grote internationale protestactie bij een congres van European Psychiatric Association,
Florence 1 april 2017.
 Relevante informatie doorgestuurd aan mensen uit de professie.
 Voortgaande ondersteuning van psychiatrieslachtoffers. Berichten blijven binnen komen hoewel we ons
klachtenformulier van de website hebben moeten halen omdat we onvoldoende capaciteit hebben om op alle
hulpvragen adekwaat te reageren.
 Advertenties via Facebook en in kranten met opvraag van gegevens van bijwerkingen Ritalin.
 Overleg gepleegd met alternatieve (complementaire) therapeuten.
 Uitgebreid onderzoek naar mogelijke juridische stappen ADHD medicatie
Youtube totaal aantal bezoekers op het domein ncrminfo eind 2017: ca. 26.500 x
Website bezoek. Google zoekterm-analyse: de meest gebruikte zoektermen zijn: Psychiatrie is een
Pseudowetenschap: 37%, ADHD: 31%, Elektroshock: 14%, Klachten (psychiatrie): 3%.
Overig (Zyprexa rechtszaken, video’s, langetermijneffecten etc. etc.): 15%.
Wat we geleerd hebben in 2017:
- Ondanks het verwijderen van de klachtenformulieren van de website blijven wij verzoeken om hulp van
psychiatrieslachtoffers ontvangen. Er is blijkbaar behoefte aan een van de professie onafhankelijk
correspondentiekanaal.
- Conclusie over psychiatrieslachtoffers: slachtoffers kunnen er nauwelijks toe gebracht worden om daadwerkelijk
tot actie en protest over te gaan. Mensen hebben soms vele jaren nodig om te verwerken wat zij hebben
meegemaakt.

1

- Ritalin-slachtoffers zijn buitengewoon moeilijk te bewegen tot openlijke statements of protest: er blijkt een te
grote barrière om te komen tot verslaglegging van hun ervaringen. Zelfs na persoonlijk contact en na individuele
aanmoediging.
Plannen voor 2018:
 Blijven rapporteren over agressie door SSRI’s; indien mogelijk het bestaande rapport updaten.
 Opvraag medicatiedata SFK 2017: we slaan dit jaar over!
 Informatiemateriaal updaten.
 Website herzien en actueel houden.
 Voortgaand onderzoek juridische aspecten van ADHD-medicatie; actuele notitie over ADHD maken.
 Straatacties en persberichten.
 Activiteit vanwege 70 jaar universele mensenrechten. (Richtdatum 10 december.)
 Brieven naar overheid als daar aanleiding toe is. (bijwerkingen en melden van misstanden. In de gaten houden:
ontwikkelingen ECT en DBS)
 Relevante informatie doorsturen aan mensen uit de professie.
 Contacten met therapeuten.
 Doorgaande ondersteuning van enkele psychiatrieslachtoffers, hoewel we ons klachtenformulier van de website
hebben moeten halen omdat we onvoldoende capaciteit hebben voor alle hulpvragen. Mogelijk leidt het
groeiend aantal klachten tot een indicatie van de omvang van misstanden bij behandeling van psychiatrische
klachten.
 Verzending-op-aanvraag van dvd’s, boeken en ander informatiemateriaal.
 Meer capaciteit (w.o. inkomstenbronnen) zoeken zodat er meer hulp voor slachtoffers mogelijk wordt.

Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens. NCRM informeert over
misstanden in de psychiatrie en maakt deel uit van het netwerk van Citizen Commission on
Human Rights1, die in 1969 is gestart door Scientology Church (VS) en psychiater/auteur dr.
Thomas Szasz2.
www.ncrm.nl
ncrminfo@gmail.com
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