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Petitie misstanden psychiatrie aangeboden aan Kamercommissie VWS
Omdat de aandacht voor misstanden in de psychiatrie dreigt weg te vallen vanwege het coronanieuws,
overhandigden wij 9 november jl. een petitie over dit onderwerp aan Kamercommissie VWS
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
Kamercommissie VWS heeft ondertussen het ministerie om commentaar op de petitietekst gevraagd. Wij
houden u op de hoogte.

Aanbieding petitie aan Kamercommissie VWS, over
psychiatrie en mensenrechten, 9 november jl.
(Foto commissie VWS.)

De petitie vindt u hier:
https://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2021/11/Petitie-WorldMental-Health-Day-psychiatrie-medicatieECT-en-dwang-NCRM-10-okt-2021-V2.pdf

Demonstratieve actie Den Haag
Op 7 december jl. waren wij met
demonstratiemateriaal aanwezig bij het gebouw
van de Tweede Kamer, waar we informatieve flyers
overhandigden aan Kamerleden en passanten.
Het is telkens weer verbazingwekkend hoe weinig
kennis over de effecten van psychiatrische
medicijnen onder de bevolking aanwezig is.

De recente rechterlijke uitspraak over vergoeding van afbouwmedicatie
Psychofarmaca (antidepressiva, antipsychotica, enz.) brengen veranderingen in de hersenen teweeg. Als
men met medicatie stopt dan moet het lichaam die veranderingen terug aanpassen, wat ingrijpende
gevolgen kan hebben.
Vereniging Afbouwmedicatie strijdt al jaren voor vergoeding van goede afbouwmedicatie. Recent meldde
de Vereniging verbijsterd te zijn door de uitspraken van het Hof in hun rechtszaak tegen zorgverzekeraar
VGZ. Nu de op het individu ingestelde taperingstrips (bewezen effectief) uitgesloten worden van vergoeding,
zullen patiënten die hierop aangewezen zijn, hun antidepressiva moeten blijven slikken.
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Zie meer afbouw-info op:
https://verenigingafbouwmedicatie.nl/2021/12/01/vonnis-hof-brengt-patienten-en-dokters-inproblemen/ .

Op Facebook zijn enkele nuttige groepen actief op dit onderwerp. Zie bijvoorbeeld:
https://www.facebook.com/groups/antidepressia/ of https://www.facebook.com/Afbouwen/

Flyer over wat er mis is in de psychiatrie
Een nieuwe flyer met compacte informatie over achtergronden van psychiatrisch handelen en -theorie. Met
aan de achterzijde extra info voor beleidsverantwoordelijken. De flyer is op A5-formaat.
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/12/Wat-er-mis-is-met-psychiatrie-NCRM-flyer.pdf

Hoe is het nu met het gebruik van stimulerende ADHD-drugs?
SFK heeft sinds 2020 geen nieuwe cijfers gepubliceerd. Afgaand op gegevens van de GIP databank schatten
wij dat in 2021 nog steeds ca. 90.000 kinderen (van 6 - 18 jaar) ADHD-medicijnen gebruikten.
https://www.gipdatabank.nl
Om in de gaten te houden:
Modafinil is een “prestatieverbeterend”middel (d.w.z. een drug), die nu in toenemende mate door
studenten is ontdekt. Ref. https://www.afkickkliniekwijzer.nl/medicijnverslaving/modafinil/
Het middel Elvanse wordt in het lichaam omgezet in een drug. Het gebruik ervan is toegenomen van ca.
3.000 gebruikers in 2019 tot ruim 12.000 in 2020. Het wordt ook toegepast bij ADHD.

ADHD en de zich -tergend langzaam- wijzigende manier van denken
Mede door de stevige lobby van de farmaceutische industrie lag decennialang ook bij ADHD de nadruk op
het medische model. Daar kwam door de jaren heen protest tegen, waarna het psychiatrisch machtsblok
nu langzaamaan bakzeil gaat halen. Zie o.a.:
https://drukendwars.nl/meer-luisteren-en-minder-labelen-de-vondst-van-vermeiren/
Zie ook ons document: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/03/Terugblik-10-jaar-ADHDmaart-2021-NCRM.pdf , dat wij in 2021 aan Kamerleden stuurden.
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Onderzoek DBS, Deep Brain Stimulation: breinstimulatie met draadjes in het hoofd
DBS klinkt geavanceerd, geheel passend bij het huidige tijdsgewricht, vol vertrouwen in technologie.
Recent was er een aankondiging van nieuw onderzoek over dit onderwerp, zie
b.v. https://dejongepsychiater.nl/onderzoek/klinisch/1529-deep-brainstimulation
Als reactie op deze aankondiging van onderzoek plaatsen we hier een (ingekort)
commentaar op DBS van de Amerikaanse expert, psychiater en auteur Peter
Breggin:
Bij diepe hersenstimulatie (DBS) voor psychiatrische stoornissen plaatst men
elektroden in een gebied van de frontale kwabben (de hoogste hersencentra) en
het limbische systeem (de emotieregulerende hersencentra). Dit is precies de
plaats waar lobotomisten en psychochirurgen hun elektroden graag inbrengen,
soms om te stimuleren, en uiteindelijk om gaten in de hersenen te branden door
de elektroden op te warmen.
Waarom worden met DBS dezelfde delen van de hersenen aangevallen als met psychochirurgie? Omdat het
beschadigen of disfunctioneren van deze delen van de hersenen soms resulteert in een abnormale euforie die
vaak wordt aangezien voor een tijdelijke verbetering, maar vaker leidt tot apathie en onverschilligheid, wat
ten onrechte als een verbetering wordt beschouwd. Zoals ik (P. Breggin – red.) beschrijf in mijn medische
leerboek, Brain-Disabling Treatments in Psychiatry, kunnen alle grove ingrepen in de hersenen (psychiatrische
medicijnen, elektroshocks, psychochirurgie en hersenstimulatie) alleen maar "werken" door de hersenen te
beschadigen; zij produceren uiteindelijk een afgezwakte persoon die minder betrokken is bij het leven en vaak
meer volgzaam is. Zie het complete artikel op:
https://breggin.com/ect-resources-center/deep-brain-stimulation-dbs/

De Opiatenramp, miljardenclaims voor farmaceuten
In de afgelopen decennia zijn zo’n 500.000 mensen in de VS aan pijnstillerverslaving overleden.
September 2021 berichtte persbureau Reuter dat drie grote Amerikaanse medicijndistributeurs en
medicijnmaker Johnson & Johnson zullen doorgaan met een voorgestelde schikking van $ 26 miljard
vanwege de claims dat ze de opioïde-epidemie hebben aangewakkerd.
Dit staat los van de schikking waarbij de Sackler-familie
betrokken is. Deze rijke Amerikaanse dynastie strooide
jarenlang gretig met giften van honderden miljoenen dollars
aan musea, universiteiten en liefdadige instellingen, met als
belangrijkste voorwaarde dat hun naam in gouden letters
boven de ingang van de nieuwe vleugel of de speciale collectie
zou prijken. De regeling met de Sacklers beloopt $ 4,5 miljard.
Er wordt $ 10 miljard aan hun bedrijf onttrokken om wat te
doen aan de gevolgen van de crisis.
Zie referenties op https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/deopiatenramp/
De huidige focus op covid zal leiden tot nog meer invloed van big pharma. Een lijst met andere schikkingen
met farma-bedrijven gedurende de laatste decennia vindt u hier:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_pharmaceutical_settlements
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Alle nieuws-items die in 2021 op NCRM.nl zijn verschenen,
Wij gaven in 2021 telkens in het kort info over:
De opiatenramp, wat er mis is met de psychiatrie, covid-19-angst, problemen bij stoppen met medicatie,
racisme bij onderzoek naar psychedelische middelen, voorlichtingsboekje over medicatie en de toekomst
van uw kind, de WHO over mensenrechten en psychiatrie, foute denkbeelden over ADHD en een gezonde
richtlijn hierover, misbruik antipsychotica, traumatiserende en desastreuze psychiatrische behandeling, de
uiterst trage reactie van psychiaters op ADHD-overbehandeling, elektroshock, interessante boeken. En over
het foute concept van connecties tussen zenuwcellen in het brein als grondoorzaak van psychische
problemen. Toegang tot die info vindt u hier:
https://www.ncrm.nl/ncrm-nieuws-items-overzicht-in-chronologische-volgorde/

Interessant interview, goed passend in deze tijd en bij ons onderwerp

https://www.youtube.com/watch?v=fHf4gKNHT1Q
Marlies Dekkers in gesprek met Annemarie van Harn, oprichter van GGZ centrum Wageningen, over haar
visie op de geestelijke gezondheidszorg. (Interview van 12 december 2021)
---------------------------

De vrijwilligers van
Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens danken u voor uw steun
en / of belangstelling en wensen u een gezond, vrij en spiritueel 2022.
Stichting NCRM is opgericht vanuit Scientology 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/meespelen.htm) Let op: kies: “Ik steun een club of vereniging naar keuze” en vul daarna
NCRM in als begunstigde.
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.
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