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NCRM nieuwsbrief van april 2021.  

Ook te vinden via www.ncrm.nl 

 
Verzoek om parlementair initiatief ADHD medicatie 
In April stuurden wij het document “Terugblik tien jaar ADHD” naar de Kamercommissies VWS 
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport), OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en J&V (Justitie en 
Veiligheid). Daarmee geven wij zeer in het kort informatie over wat er allemaal mis is met de 

traditionele handelwijze t.a.v. ADHD tot nu 
toe. In de inleiding melden wij dat het 
probleem zich uitstrekt tot alle bio-
medische behandelingen (met pillen) van 
psychische problemen en dat dit document 
over ADHD een goede insteek kan zijn. 
 
Wij hebben ondertussen geleerd dat 
beleidsverantwoordelijke personen en  
-instellingen goed zijn ingelicht over hoe 
verantwoordelijkheden in Nederland op 
het gebied van GGZ zijn verdeeld, maar dat 
alle verantwoordelijke instanties denken 
vanuit het bio-medische gezichtspunt. Om 

dit te doorbreken zien wij nu slechts één mogelijkheid: een parlementair initiatief. Met dit 
overzicht zetten wij in op de kwaliteit en het initiatief van de Kamercommissies, nu na de 
verkiezingen. 
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/04/Terugblik-10-jaar-ADHD-t.b.v.-Kamercomm.-
VWS-en-OCW-14-april-2021.pdf  
 

Actie Plein Den Haag 
 

Op de dag van de eerste  
vergadering van de 
nieuw-geïnstalleerde 
Kamercommissie VWS  
(Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport), 14 
april jl., stonden wij met 
ons informatiemateriaal 
op het Plein in Den 
Haag, voor het gebouw 
van de Tweede Kamer. 
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Materiaal voor spreekbeurt over de centrale rol van het brein in de psychiatrie 
27 januari jl. was de internationale herdenking van de bevrijding van Auschwitz. Die dag 
presenteerden we een Webinar over de centrale rol van het brein in de psychiatrie. 
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/ncrm-webinar-brein-en-psychiatrie/ 
 

Directe aanleiding om het op deze dag 
te doen was de herdenking van 
gebeurtenissen, voorafgaand aan en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog waar 
psychiatrie nauw bij betrokken was: 
de moord op gehandicapten en 
mensen met een “psychiatrische 
ziekte”. De inleiding over dr. Thomas 
Szasz werd verzorgd door Mira de 
Vries, voorzitter van vereniging 
MeTZelf, https://www.metzelf.nl/  . 
 

Spreekbeurt. De inhoud van dit webinar leent zich goed voor een presentatie van ca. een half uur. 
De PowerPoint is via bovengenoemde link te downloaden. Eventueel kunnen wij de bijbehorende 
tekst op aanvraag leveren. 
 

Zembla, uitzending over afbouwmedicatie 
Het feit dat psychiatrische medicatie vergoed wordt als je ermee begint, maar dat je zelf moet 
betalen om ermee te stoppen is een duidelijke aanwijzing  voor de fuik waarin men terecht kan 
komen als men hulp zoekt voor psychische problemen. Psychiatrische medicijnen veranderen 
dingen in de hersenen; plotseling stoppen kan tot ernstige problemen leiden. Uitzending van 
Zembla terugkijken: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stoppen-met-de-pillen  

 
 
Een recent overzichtsartikel over antidepressiva: https://joop.bnnvara.nl/opinies/de-tsunami-van-
kritiek-op-antidepressiva?utm_medium=referral&utm_source=upday  
 

Belangenvereniging voor verantwoord stoppen met medicatie: Neem contact op met 

https://verenigingafbouwmedicatie.nl/  
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Argos onderzoek: ouderen-ADHD en etiketten plakken 
Bij ADHDcentraal, een ggz-instelling uitsluitend gericht op ADHD diagnostiek en behandeling bij 
volwassenen, loopt bijna niemand zonder diagnose naar buiten. Oud-werknemers beschuldigen 
het bedrijf van overdiagnosticering, blijkt uit onderzoek van ARGOS, samen met Investico, De 
Groene Amsterdammer en Trouw. 
https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/artikelen/2021/volwassenen-krijgen-veel-te-snel-adhd-
etiket.html 
 

 
In Nieuw-Zeeland en de VS: Kinderen behandeld met elektrische schokken 
Het Abuse-in-Care-onderzoek van de huidige Royal Commission in Nieuw Zeeland onderzoekt wat 
er is gebeurd in de nu gesloten Lake Alice Child and Adolescent Unit, die actief was van 1972 tot 
1978. Onze moederorganisatie CCHR onderzocht het ziekenhuis in de jaren zeventig en ontdekte 
dat een psychiater voor gedragsverandering de 
geslachtsdelen van jongens elektroshockte met behulp van 
een ECT-apparaat. De kinderen werden niet onder narcose 
gebracht, maar werden voor straf direct op verschillende 
lichaamsdelen geschokt. CCHR realiseerde een juridisch 
onderzoek en dwong tot sluiting van de schokafdeling. Een 
Koninklijke Commissie - de hoogste vorm van 
overheidsonderzoek in Nieuw-Zeeland - stelde onlangs 
vast dat tenminste 300 patiënten werden opgenomen in 
de jeugdafdeling, 50% meer dan voorheen werd 
aangenomen.  
 
CCHR heeft een verzoek ingediend om een soortgelijk 
onderzoek te doen naar het elektroshocken van kinderen 
in de VS. CCHR zei dat volgens gegevens van de overheid 
tientallen kinderen in de leeftijdsgroep 0-5 zijn 
onderworpen aan elektroshock. CCHR stuurde waarschuwingen over dit misbruik naar duizenden 
beleidsmedewerkers van de overheid en naar de medicijnautoriteit FDA. 
https://www.cchrint.org/2021/03/09/cchr-us-should-mirror-nz-child-shock-treatment-inquiry-to-
ban-therapy/  
 

Recente informatie over elektroshock (ECT) vindt u o.a. hier: https://www.ncrm.nl/overig-

nieuws/onderzoekers-adviseren-stoppen-met-elektroshock-ect/  
 

 

Bijna-dodelijk effect door een ADHD-medicijn. 
Verpleegkundige zocht naar de oorzaak van waarom een jongen er slecht aan toe was en vond de 
oorzaak bij een ADHD medicijn. (VS) 
https://www.madinamerica.com/2021/02/nurses-nightmare-child-nearly-dies-adhd-drug/  
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Interview met medicijnexpert 
 

 
Marlies Dekkers in gesprek met dr. Dick Bijl over zijn boek ‘Het Pillenprobleem: waarom zoveel 
mensen medicijnen gebruiken die niet werken en niet helpen.’ “De meeste medicijnen bestrijden 
enkel symptomen maar doen niets aan de oorzaken.” https://youtu.be/XpmOfFtrMyQ  

 
 
Promotieonderzoek ADHD toont opnieuw aan: oudercursus bij druk en dwars 
gedrag helpt echt 

 In plaats van meteen de diagnose ADHD te krijgen, kunnen kinderen er baat 
bij hebben als hun ouders eerst een cursus volgen in de omgang met druk en 
dwars gedrag. Dat is een van de conclusies uit het proefschrift van 
Maruschka Sluiter, die in februari jl. promoveerde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen op een onderzoek naar “een van de meest controversiële 
psychiatrische stoornissen”, zoals zij ADHD kwalificeert. Als orthopedagoog 
en neuropsycholoog pleit ze voor laagdrempelige hulp thuis en op school 
voor kinderen die als druk en lastig worden ervaren, voordat ze een 
psychiatrisch traject instappen en mogelijk medicatie zoals Ritalin krijgen. 
 
Wild and willful: Shifting perspective and approach towards ADHD 
  http://hdl.handle.net/11370/1557d183-f575-4824-978c-c9e998fd52d9 
 
 

 
Nieuwe brochure ADHD en druk gedrag. 
Met begrip voor eigenschappen van kinderen. 
https://drukendwars.nl/wp-content/uploads/2020/11/Brochure-voorlichting-versie-10.pdf  
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Nieuw boek van dr. P. Gøtzsche over psychiatrie, medicatie en afbouw daarvan 
Medicijnen tegen depressie en psychose doen meer kwaad dan goed, 
net als opnames op psychiatrische afdelingen of in inrichtingen, dat 
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. In dit boek legt internationaal 
gezaghebbend expert Peter C. Gøtzsche uit hoe schadelijk 
psychofarmaca zijn en hoe mensen er veilig mee kunnen stoppen. 
Ook geeft hij mensen met psychische problemen adviezen over hoe 
ze kunnen voorkomen dat ze langdurig patiënt blijven en dat ze tien 
tot vijftien jaar van hun leven eraan kwijt zijn.  
https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462496484/overlevingspa
kket-voor-de-psychiatrie  
 
 

 

“Geesteszorg” met hallucinerende drug 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/advies-ketamine-variant-tegen-depressie-moet-
in-het-basispakket~b967049b/  
Esketamine is in potentie een verslavend middel. Ook veiligheidsoverwegingen spelen een rol.   
“ De dosis is zo laag dat de patiënt niet gaat hallucineren als het goed is.” 
 
Er wordt nog onderhandeld door het ministerie en farmaceut Janssen. ‘Onder meer over de prijs’, 
aldus een woordvoerder van Janssen. Volgens het Zorginstituut kost de spray ruim 10.000 euro 
per patiënt per jaar. 

--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  
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. 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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