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Informatieve acties
In september jl. stonden wij met een informatiekraampje op het Plein in Den Haag, voor het gebouw
van de Tweede Kamer. Het was een komen en gaan van politici en wij konden menigeen onze
informatieve flyers overhandigen.

Antwoord van het Ministerie op ons voorstel voor medicijnvrije behandeling
In het voorjaar stuurden wij informatie naar de Minister waarin wij de mogelijkheid bepleitten van
medicijnvrije behandeling bij ernstige psychische aandoeningen (psychose).
In dat document voerden wij het mensenrechtenargument aan omdat antipsychotica aantoonbaar
gevaarlijk zijn en dwangbehandeling daarmee mogelijk is.
De reactie van het Ministerie is hier te vinden: https://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2019/09/Dwangmedicatie-antwoord-VWS-13-aug-2019-NCRM.pdf
Zie ons overzicht op http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/05/Dwang-in-de-GGZ-enontbrekende-medicijnvrije-behandeling-NCRM.pdf
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Belgische Hoge Gezondheidsraad (HGR) begint met een waarschuwing tegen
gedachteloos gebruik van de DSM
De HGR stelt vast dat de meest frequent gebruikte instrumenten voor
het diagnosticeren van geestelijke gezondheidsklachten een aantal
problemen opleveren. (Hier bedoelt men de Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM) en de International Classification of
Diseases and Related Health Problems (ICD) – red.).
De HGR raadt aan deze handboeken met de nodige voorzichtigheid te
gebruiken en de DSM-categorieën niet centraal te stellen in de
zorgplanning.

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9360_
dsm5.pdf

Ritalin beïnvloedt hersenontwikkeling
Ritalingebruik brengt blijvende veranderingen aan in de hersenen van kinderen. Resultaat van
onderzoek maant tot voorzichtigheid – na al die decennia begint er nu misschien ook bij experts iets
te dagen. https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2019182528
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/510292-ritaline-zorgt-voor-toename-wittematerie-in-hersenen-van-jongens-met-adhd

Antidepressiva en depressie
Het boek ‘Antidepressiva en depressie’ van medicijndeskundige dr. Dick Bijl is
een pleidooi voor een mondige en kritische patiënt. “Dit boek moest er komen
om mensen voor te lichten over de ernstige bijwerkingen. Anderen doen dat
niet.”
Boek code EAN 9789047711612

Uitleg in twee korte video’s over nut en bijwerkingen van medicatie
Het pillenprobleem deel 1: https://vimeo.com/317637324
Het pillenprobleem deel 2: https://vimeo.com/317637575
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Bijwerking paracetamol
De Universiteit van Ohio heeft onderzoek gedaan naar de bijwerkingen van deze pijnstiller. Hieruit
blijkt dat paracetamol ervoor zorgt dat je inlevingsvermogen in anderen flink verstoord wordt. “Als
je ruzie krijgt met je vriend of vriendin terwijl je net paracetamol hebt geslikt, kan het zijn dat je
minder goed zult begrijpen wat je fout hebt gedaan”, vertellen de onderzoekers. “Naast een
pijnstiller, is paracetamol dus ook een soort emotiestopper”.
https://www.margriet.nl/fitengezond/gezondheid/paracetamol-bijwerking-inlevingsvermogenverrassend/

Farmaceut Johnson & Johnson heeft een boete van $ 8 miljard opgelegd gekregen
wegens bijwerkingen van medicijn Risperdal
Een jury in Philadelphia stelde 8 oktober jl. een
man in het gelijk die beweerde dat de farmaceut
de risico’s bagatelliseerde dat het medicijn zou
kunnen leiden tot borstengroei bij jongens.
Meer info op https://www.ncrm.nl/overignieuws/farmaceut-johnson-johnson-heeft-eenboete-van-8-miljard-opgelegd-gekregenwegens-foute-informatie-over-bijwerkingenvan-antipsychoticum-risperdal/

Boete van 572 miljoen dollar voor fabrikant van pijnstiller
De marketingcampagnes van farmaceut Johnson & Johnson waren ‘incorrect, misleidend en
gevaarlijk’, met ‘exceptioneel stijgende verslavingscijfers, overdosisdoden’ en naar pijnstillers
hunkerende baby’s tot gevolg. Daarom een boete van 572 miljoen dollar. Oklahoma uitspraak over
pijnstillers: https://assets.documentcloud.org/documents/6353513/Ok-Clean.pdf

Voorlichtingswebsite opiaten
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een
voorlichtingswebsite over opiaten gelanceerd:
https://www.opiaten.nl/
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Cannabisgebruik: meer kans op psychose
Volgens een groot internationaal onderzoek is het
cannabisgebruik ruim viermaal zo groot onder mensen die met
een eerste psychose bij een geestelijke zorginstantie zoals de
GGZ kwamen, dan in een controlegroep zonder psychoses. Er
kwamen meer psychoses voor in regio’s waar het THC-gehalte
in de wiet hoger was dan 10 procent, vooral onder mensen die
voor hun 15de voor het eerst wiet rookten.
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS22150366(19)30048-3/fulltext#seccestitle140

Medische industrie betaalde vorig jaar 80 miljoen euro aan sponsorgeld
Steeds meer bedrijven in de medische sector openbaren hoeveel sponsorgeld ze betalen aan artsen en
ziekenhuizen. Vorig jaar betaalden 152 farmaceutische bedrijven en leveranciers van medische
hulpmiddelen samen bijna 80 miljoen euro, een toename van 12 procent.
Zie het Transparantieregister Zorg. https://www.transparantieregister.nl/home
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/medische-industrie-betaalde-vorig-jaar-80-miljoeneuro-aan-sponsorgeld~b3d3c940/

Censuur bij top-tijdschriften psychiatrie
Voordracht van onderzoeksjournalist en auteur Robert Whitaker
over censuur binnen de wereld van de psychiatrische toptijdschriften. Onwelgevallige informatie staat ergens weggewerkt
in de tekst of wordt geweerd.
De voordracht is in het Engels.
https://www.youtube.com/watch?v=KTqkbq-yONw
De bijeenkomst was ter gelegenheid van de lancering van een
nieuw samenwerkingsverband tussen onafhankelijke kritische
experts. https://www.scientificfreedom.dk/

DVD over elektroshock (ECT)
Onze moederorganisatie CCHR heeft een
nieuwe dvd uitgebracht over elektroshock
(ECT).
CCHR stelt dat ECT een industrie is waarin
wereldwijd jaarlijks 5 miljard Euro om gaat.
https://www.cchr.org/ban-ect/
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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.
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.
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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