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NCRM nieuwsbrief van juli 2021.  
Ook te vinden via www.ncrm.nl 

 
Uniek rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tegen 
dwangpraktijken in de psychiatrie 
Wij hebben via een informatiebrief de minister en Kamerleden op de 
hoogte gebracht van een unieke publicatie van de WHO 
(Wereldgezondheidsorganisatie). 
De WHO spreekt zich in een nieuw rapport ondubbelzinnig uit tegen 
dwangpraktijken in de psychiatrie, die naar eigen zeggen “wijdverbreid 
zijn en in toenemende mate worden gebruikt in landen over de hele 
wereld”. Het leidt tot fysieke en psychologische schade en zelfs tot de 
dood. 
 
Het WHO-rapport onderstreept het nut van mensenrechtengroepen die 
wereldwijd vechten tegen schendingen van mensenrechten in de 
psychiatrie, zoals onvrijwillige opsluiting, gedwongen elektroshock en 
dwangmedicatie. De beroepsgroep kan zelf kennelijk niet tot een dergelijk inzicht komen. 
 
Hier kunt u het WHO rapport downloaden: 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707 
 
In 2019 stuurden wij een informatiebrief over ditzelfde onderwerp naar de minister: 
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/11/Dwang-in-de-GGZ-en-ontbrekende-
medicijnvrije-behandeling-NCRM.pdf  
 

 
Voorlichtingsrichtlijn ADHD probeert foute denkbeelden over ADHD te corrigeren. 
Wij hebben het ministerie en de betreffende Kamercommissie op de hoogte gebracht van een 
nieuwe ADHD-richtlijn, waarmee de auteurs foute ideeën 
willen corrigeren die heersen onder vele ADHD-experts.  
 
Door slordige interpretatiefouten van onderzoek en door 
onterecht gebruik van medische termen is druk gedrag een 
hersenstoornis geworden, ADHD genaamd. Afgelopen 
decennia moesten honderdduizenden kinderen daardoor 
de juiste behandeling missen en kregen in plaats daarvan 
een stimulerende drug voorgeschreven: Ritalin.  
 
De nieuwe richtlijn is hier te downloaden:  
https://drukendwars.nl/wp-content/uploads/2021/06/Richtlijn-voorlichting-versie-1.11.pdf 
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In deze ADHD-richtlijn wordt onder andere behandeld: 
Ingeslopen denkfouten over de relatie tussen ADHD en hersenen, neurochemie en medicatie. ADHD, 
erfelijkheid en omgeving. Denk- en interpretatiefouten bij tweelingonderzoek en resultaten van 
geboortemaand-studies: de jongste kinderen in de klas hebben 2x zoveel kans op een ADHD label. 
En over maatschappelijke invloeden, de DSM, enzovoorts. 
Het document is geschreven als voorlichting voor deskundigen, maar er staat voldoende informatie 
in voor de geïnteresseerde leek. 
 

Antipsychoticum Quetiapine als slaapmiddel 
https://pointer.kro-ncrv.nl/Marianne-kreeg-antipsychoticum-
als-slaapmiddel  
Huisartsen en psychiaters schrijven het antipsychoticum 
Quetiapine voor bij mensen met slaapproblemen. En dat terwijl 
de richtlijnen vooral benadrukken dit niet te doen. Het is te 
kenschetsen als zenuwgif. Gebruikers kunnen er moeilijk mee 
stoppen. 
 
Terugluisteren, Pointer, 20 mei 2021: 
https://www.nporadio1.nl/pointer/onderwerpen/77043-2021-05-22-een-antipsychoticum-voor-
het-slapen 
Artikel over Quetiapine / Seroquel in Geneesmiddelenbulletin: https://www.ge-
bu.nl/artikel/quetiapine-seroquel-behandeling-schizofrenie 
 
 

Pas op: bewijzen dat er een verband bestaat tussen prenatale blootstelling aan de 
pijnstiller en gedragsproblemen, stapelen zich op.  
Paracetamol is een veelgebruikte pijnstiller. Naar schatting slikt ca. 50 
procent van de zwangere vrouwen op een bepaald moment weleens 
een tabletje. Hoewel paracetamol als de veiligste pijnstiller wordt 
beschouwd, klinkt het tegengeluid steeds harder. Want mogelijk heeft 
paracetamol toch invloed op het ongeboren kind. 
https://www.scientias.nl/paracetamolgebruik-tijdens-zwangerschap-
vergroot-mogelijk-de-kans-op-autisme-en-adhd/ 

 
 
Ons Youtube kanaal.  
Uitgebreide info over medicatie en foute zaken i.v.m. psychiatrie:  
https://www.youtube.com/playlist?list=UU3HSefRkiLtAEguKD02bqzQ 
 
Bijvoorbeeld de hearing over moord en zelfmoord door Prozac, al in 
1991: https://www.youtube.com/watch?v=PogY583RO6I&t=157s  
 
Recent nieuws over agressie door medicatie: 
https://verenigingafbouwmedicatie.nl/mediacentrum/nieuws/ en zoek naar nieuwsitem 18 juli 
2021. 
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Liedje over psychiatrische medicijnen 

Te beluisteren op Youtube en op: https://wildtruth.net/songs-from-the-locked-ward/  
 

 
 

--0-- 

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 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.  
 
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. 

NCRM informatiekraam op het Plein in Den Haag,  
juni 2021 
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