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Wij vroegen de minister om rechtsbescherming voor adhd-gediagnosticeerde kinderen
Juni jl. stuurden wij een brief naar de Minister voor
rechtsbescherming, minister S. Dekker, om rechtshulp te
vragen voor kinderen met de adhd-diagnose. In de brief
verwijzen wij o.a. naar de onjuiste interpretatie en
behandeling van het begrip adhd, waardoor een relatief
hoog percentage kinderen (ca 4%) een passende
behandeling moe(s)t missen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/verzoek-aanminister-om-rechtsbescherming-van-adhdgediagnosticeerde-kinderen/

Demonstratieve actie in Den Haag
Na de versoepeling van de coronamaatregelen vroegen wij op het Plein in den Haag, voor het
gebouw van de Tweede Kamer, hernieuwde aandacht voor misstanden in de psychiatrie en – met name – voor
psychiatrische medicatie van kinderen.

Verder nieuws uit Den Haag:

Kamerlid stelde Kamervragen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onderzoek
waaruit blijkt dat Ritalin zonder goede diagnostiek wordt voorgeschreven
https://renepetersoss.com/2020/04/26/ritalin-zonder-goede-diagnostiek/

Kamervragen over misbruik van adhd-medicijnen door studenten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/08/antwoord-op-schriftelijke-vragenover-misbruik-adhd-medicatie-en-de-braindrug-modafinil-mbt-prestatiedruk-in-het-ho
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In de VS gebruiken een half miljoen kinderen jonger dan zes jaar psychofarmaca,
en daaronder bevinden zich honderdduizend baby’s
tussen nul en één jaar oud.
In de VS betrekt de Citizens Commission on Human Rights (de
moederorganisatie van stichting NCRM) gegevens van IQVIA, een
bedrijf dat farmaceutische gegevens verzamelt.
Wij selecteren de volgende getallen als afschrikwekkend voorbeeld:
Verenigde Staten
medicijn

Aantal gebruikers,
leeftijd
0-1 jaar

2-3 jaar

4-5 jaar

ADHD medicijnen
antidepressiva

340
7.800

1.500
11.000

67.000
19.000

antipsychotica

2.200

20.000

40.000

angstremmers
stemmingstabilisatoren

80.000
23.000

120.000
42.000

115.000
54.000

Zie https://www.cchrint.org/psychiatric-drugs/people-taking-psychiatric-drugs/

Advies na nieuw onderzoek: onmiddellijk stoppen met elektroshock (ECT)
Nieuw onderzoek van elektroshock (ECT) toont aan dat de
kwaliteit van de meeste reeds bestaande ECT-onderzoeken
buitengewoon slecht gedaan waren.
Er is geen bewijs dat ECT op de langere termijn effectief is.
De onderzoeker concludeert:
Vanwege het hoge risico op permanent geheugenverlies
betekent dit dat het gebruik onmiddellijk moet worden
opgeschort totdat een reeks goed ontworpen, placebogecontroleerde onderzoeken is gedaan waarbij de risico’s van
elektroshock goed worden meegewogen.
https://connect.springerpub.com/content/sgrehpp/21/2/64
https://www.madinamerica.com/2020/06/new-review-finds-lack-evidence-support-ect/
Zie meer uitleg over ECT op onze website:
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2015/12/ECT-brochure-concept-NCRM.pdf

2

Onderzoek bij instelling: helft van de patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen
heeft een verkeerde diagnose
Bij de studie, die binnenkort gepubliceerd wordt in het blad European Psychiatry blijkt bij 49 % van de
patiënten de diagnose verkeerd, onvolledig of verouderd. Veel patiënten hadden ook lichamelijke klachten
en woonden soms al tientallen jaren op het instellingsterrein. Menigeen slikte meer dan twintig pillen per
dag. Sommigen namen drie soorten antipsychotica of andere medicijnen in te hoge doses of in gevaarlijke
combinaties. Na het afbouwen daalde het aandeel patiënten met ernstige bijwerkingen van 38 naar 23
procent. Vier op de tien patiënten zijn na aanpassing van hun behandeling bovendien zo opgeknapt dat ze
inmiddels zijn ontslagen uit de kliniek.
Gezien o.a. op:
https://www.trouw.nl/zorg/een-psychiatrische-instelling-onderzocht-patienten-opnieuw-en-de-helft-vande-diagnoses-bleek-niet-te-kloppen~bd7aa7e4/

Psychiatrische wetenschap en mensenrechten
Een artikel dat gaat over hoe de “biologische” benadering van de psychiatrie mensenrechten schendt.
Mental Health as a Basic Human Right and the Interference of Commercialized Science, door Lisa Cosgrove
and Allen F. Shaughnessy, juni 2020.

Enkele conclusies (door ons kort samengevat):
- De grondslagen van de huidige psychiatrie maken het mogelijk dat het veld van de geestelijke
gezondheid door de industrie wordt gemanipuleerd.
- Het huidige biomedisch psychiatrisch ziektemodel zal niet leiden tot effectieve behandeling op het
gebied van geestelijke gezondheid.
Artikel: https://www.hhrjournal.org/2020/06/mental-health-as-a-basic-human-right-and-the-interferenceof-commercialized-science/= (Geestelijke gezondheid als fundamenteel mensenrecht en de inmenging van
gecommercialiseerde wetenschap )
Uitgebreide samenvatting: https://www.madinamerica.com/2020/06/opposing-corruption-psychiatricscience-necessary-rights-based-approach/ (een Nederlandse vertaling is eventueel bij ons aan te vragen)
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Stoornis meten met hersenscan: niet gelukt!
Tegenslag voor neurowetenschappers die in het brein
zoeken naar psychische stoornissen. Bij het onderzoek
waren ook hersenscans betrokken van proefpersonen
die deel uitmaken van het Human Connectome Project,
kostbaar onderzoek waarmee wetenschappers het
menselijke brein in kaart willen brengen. Zelfs in deze
data (die gezien worden als het neusje van de zalm)
bleek er weinig verband tussen de hersenactiviteit
gemeten op verschillende momenten.
https://www.psychologicalscience.org/news/releases/scanning-the-brain-fmri.html
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/onderzoekers-hersens-te-grillig-om-depressie-schizofrenie-ofadhd-vast-te-stellen-met-fmri-scan~b942de7a/

Tien jaar NCRM nieuws over psychiatrie in één document beschikbaar
Ruim 250 pagina’s: Gevaar en bedrog rond psychiatrische medicatie, bijwerkingen, de macht van Farma en
experts die gezond verstand missen, etc. etc.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/tien-jaar-ncrm-nieuws-psychiatrie/

Ons informatiemateriaal
Wij hebben het volgende informatiemateriaal:
- Flyers over hoe jongeren gevaar lopen, de
DSM, ADHD,
- Informatieboekjes over de diverse
psychiatrische medicijnen,
- dvd’s over psychiatrische medicijnen en
wat daarmee samenhangt.
Dit informatiemateriaal is tot nader order, en
zolang de voorraad strekt, tegen
verzendkosten beschikbaar.

--O--

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
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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 of materiaal aanvragen
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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