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Antwoord van de minister voor rechtsbescherming, op onze brief over ADHD
Wij stuurden 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 fouten in academisch onderwijs in
verleden en heden die in aanzienlijke mate
hebben
bijgedragen
tot
onjuiste
interpretatie en behandeling van het begrip
ADHD, waardoor een relatief hoog
percentage kinderen (ca. 4%, ordegrootte
100.000) een passende behandeling moe(s)ten missen.
De reactie van het ministerie vindt u hier:
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/11/Antwoord-ministerie-rechtsbescherming-adhd-9-nov-2020NCRM.pdf

Wij zijn nieuwsgierig naar hoe de wetgeving in elkaar zit, onder andere hoe het kan dat hoogleraren
dingen mogen beweren die niet juist zijn. En op welke manier ingegrepen kan worden.

Informatie over psychiatrie die wij in 2020 verstuurden aan Kamercommissie VWS
Vanaf augustus 2020 sturen wij ongeveer maandelijks informatie
over diverse aspecten van de psychiatrie naar de leden van de
vaste Kamercommissie VWS (Volksgezondheid, Welzijn en
Sport). Wij sturen telkens één pagina om de lezers niet te
overbelasten en hopen hiermee bij te dragen aan een beter
begrip bij Kamerleden over foute kennis m.b.t. de DSM (het
psychiatrisch handboek) en de schade die medicatie,
elektroshock en dwang kunnen aanrichten bij de behandeling van
mensen met psychische problemen. De berichten die in 2020 zijn
verstuurd vindt u hier:
https://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2020/12/Verzamelde-info-voor-Kamercomm.VWS-in-2020-NCRM.pdf

Aandacht voor ADHD en Covid-19
Het volgende bericht illustreert hoe ADHD-gedrag afhangt van de omgeving (de getallen hebben betrekking
op huisartsenzorg):
“(..) Vanaf week 12 van dit jaar, de week dat de scholen dicht gingen en mensen het advies kregen thuis te
werken, daalde het aantal kinderen en adolescenten dat methylfenidaat kreeg tot bijna de helft in week 18:
van 320 (week 11) naar 180 (week 18) per 100.000 kinderen en adolescenten. Na week 18 steeg het aantal
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voorschrijvingen weer. We zien deze trend terug in alle leeftijdscategorieën, zowel bij jongens als bij
meisjes.“
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/minder-voorschrijven-van-methylfenidaat-aan-kinderen-en-adolescenten-metadhd-tijdens

Daarentegen waarschuwt een farmaceutisch bedrijf voor corona-kwetsbaarheid van
ADHD’ers
De site zegt: “Samenvattend, ADHD kan een risicofactor zijn voor COVID-19-infectie, onafhankelijk van
andere risicofactoren. De studie toonde aan dat behandeling van ADHD het risico op infectie kan
verminderen, daarom moet therapietrouw worden aangemoedigd om de verspreiding van COVID-19 te
verminderen.” https://adhd-institute.com/adhd-and-risk-for-covid-19-infection/
Onder “therapietrouw” verstaat de farmaceut hier ongetwijfeld pillenconsumptie.

Autisme is een containerbegrip, net als ADHD
“Tegenwoordig zijn autisme en ADHD (..) containerbegrippen waar vrijwel alle kinderen onder vallen die
stagneren in hun ontwikkeling. Maar in feite zeggen deze labels maar heel weinig over de specifieke
problemen van een individueel kind”. M. Verburg, kinder- en jeugdpsychiater.
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/psychiater-autismespectrumstoornis-verworden-tot-containerbegrip

Bizarre ontwikkeling op het gebied van antipsychotica
15 november 2020 publiceerde de kritische website Mad in America een rapport over de marketing van
twee nieuwe medicijnen voor tardieve dyskinesie (TD),
Ingrezza en Austedo, die tot $ 7000 per maand kosten en die
worden aangeprezen als "baanbrekende medicijnen".
Het rapport gaf een diepgaande blik op de financiële invloed
die aanwezig is in hun ontwikkeling en marketing.
TD is een bewegingsstoornis die wordt veroorzaakt door (met
name) antipsychotica. Een schandalig element in dit verhaal:
de farmaceutische industrie profiteert nu van het ontwikkelen
van medicijnen om de schade te behandelen die wordt
veroorzaakt door haar eigen producten.
Hoewel de nieuwe medicijnen de zichtbare manifestaties van TD kunnen verminderen - de tics, spasmen en
andere motorische afwijkingen - doen ze niets om de hersenschade te herstellen die wordt veroorzaakt door
antipsychotica. Een onderzoek naar het "werkingsmechanisme" van de TD-geneesmiddelen onthult dat ze
naar verwachting de hersenfunctie in de loop van de tijd zullen verslechteren. Deze medicijnen belemmeren
de normale werking van meerdere neuronale paden in de hersenen.
https://www.madinamerica.com/2020/11/tardive-dyskinesia-brain-damage/
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Ons informatiemateriaal
Wij hebben het volgende informatiemateriaal tot nader
order gratis beschikbaar. Wij vragen slechts de helft van de
verzendkosten:
- Flyers: de DSM, ADHD, en over hoe jongeren gevaar lopen
- Informatieboekjes over de diverse psychiatrische
medicijnen,
- dvd’s over psychiatrische medicijnen en wat daarmee
samenhangt.
- Een cursuspakket voor onderwijs over psychiatrische
medicijnen.
Neem contact op via email.

https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/les-en-informatiepakketten-over-achtergrond-en-gevaren-vanpsychiatrische-medicijnen-nu-gratis-beschikbaar/

Leesadvies.
Informatie over psychiatrische medicatie, elektroshock en psychiatrie vindt u o.a. hier:
Website van onze moederorganisatie (VS): https://www.cchr.org/
Kritisch, alle onderwerpen over psychiatrie: https://www.madinamerica.com/
Afbouwmedicatie: https://verenigingafbouwmedicatie.nl/
Psychose en antipsychotica: https://www.psychosenet.nl
ADHD: https://adhdendrukgedrag.nl/
ECT (elektroshock) en DBS (deep brain stimulation): https://breggin.com/ect-resources-center/
Alle nieuwsitems van NCRM: https://www.ncrm.nl/ncrm-nieuws-items-overzicht-in-chronologischevolgorde/
Waarschuwing van dr. P. Breggin, aanklikbaar op: https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/ernstigewaarschuwing-voor-je-in-zee-gaat-met-een-psychiater/
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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 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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