Alle nieuwsitems van WWW.NCRM.NL van 2009 tot 2020
Dit document bevat alle nieuws-items die tussen 2009 en 2020 op de website www.ncrm.nl
zijn verschenen. Februari 2016 is de website vernieuwd, veel van de weblinks van oudere
datum werken niet meer.
Zie voor NCRMnieuws vanaf 2020: https://www.ncrm.nl/ncrm-nieuws-items-overzicht-inchronologische-volgorde/

Psychiatrische medicijnen en corona-longontsteking
4 april 2020
David Healy, vooraanstaand psychiater en medicijndeskundige, waarschuwt op het internet
voor de extra gevaren die gebruikers van een aantal psychiatrische medicijnen opleveren voor
corona-patiënten.
Hij schrijft o.a. dat in de stort vloed aan informatie over corona één aspect van de crisis
consequent ontbreekt: mensen die al met medicatie (antipsychotica, antidepressiva, pijstillers
etc.) worden belast, kunnen extra gevaar lopen voor de infectie.
De groep van Healy heeft de enige paper die hierover gaat gepubliceerd in Engelse en
Spaanse pdf’s:
https://rxisk.org/medications-compromising-covid-infections/
Verder meldt hij:
De media (ook de wetenschappelijke) zijn geïnteresseerd in het onderwerp, maar durven het
niet te behandelen. We hebben lezers van dit bericht nodig om te helpen de informatie hier
toe te voegen, de boodschap te verspreiden en aan te passen aan hun lokale omstandigheden
en beschikbaar te stellen in omgevingen waar het nuttig kan zijn.
Uit de conclusie van het artikel selecteren wij:
“ Verschillende veelgebruikte medicijnen, zoals antipsychotica en antidepressiva, opioïde
pijnstillers, etc. kunnen het risico op longontsteking met 1,2 tot 2,7 keer verhogen.
Vooral oudere patiënten krijgen waarschijnlijk een of meer van deze geneesmiddelen. Deze
behandelingen zijn vaak niet effectief en worden voor onnodig lange periodes, in verkeerde
doses of voor niet-goedgekeurde indicaties gegeven.”
Zegt het voort!
(Oorspronkelijke tekstselectie: Several widely used medicines, such as antipsychotics and
antidepressants, opioid analgesics, anticholinergic drugs,
gabapentinoids, proton pump inhibitors, and inhaled corticosteroids
can increase the risk of pneumonia by 1.2 to 2.7 times.
Elderly patients are particularly likely to receive one or more of these
drugs. These treatments are often ineffective, and given for
unnecessarily long periods, at wrong doses, or for non approved
indications.)
Medications compromising Covid Infections
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Onderzoek bevestigt: te vaak foute therapie bij ADHD gedrag
3 april 2020
De zoveelste bevestiging van ons standpunt: Ritalin wordt al jaren op onverantwoordelijke
manier voorgeschreven. De krakkemikkige regels die er zijn worden ook nog eens slecht
nagevolgd.
https://mediator.zonmw.nl/mediator-40/geen-ritalin-recept-zonder-goede-diagnostiek/
Dr. Pieter Hoekstra, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie onderzocht het voorschrijven van
ADHD-medicatie en vond o.a. het volgende:
•
•

•

•

Voorschrijven van methylfenidaat mag pas wanneer de ADHD matig tot ernstig is. (*)
Die afweging is slechts in 1 procent van de gevallen gebeurd.
De richtlijn bevat overigens geen duidelijke ijkpunten om de ernst van de ADHD te
bepalen, ook niet de nieuwe ggz-standaard uit 2019. Volkomen objectieve testen
daarvoor bestaan ook niet.
De arts moet dus altijd zelf een klinische inschatting maken. Daarvoor zijn de
gesprekken met ouders en leerkrachten essentieel. (…) Maar die situatie kwamen we
in de praktijk zelden tegen.’
De onderzoekers ontdekten ook dat ouders en leerkrachten weinig psychosociale
begeleiding aangeboden kregen. ‘Bij een milde of matige ADHD zou je moeten
starten met leerkrachttraining of oudertraining. Alleen, die ernstbepaling ontbreekt
dus meestal. De leerkrachtbegeleiding wordt in slechts 20 procent van de gevallen
gegeven, de oudertraining in slechts 4 procent van de gevallen. Een teleurstellend
resultaat.’

Hoekstra: “ Je zou op grond van onze resultaten kunnen vermoeden dat veel kinderen
onterecht te lang Ritalin krijgen.”
(*) noot: Ons standpunt: wij zien de ” noodzaak” om Ritalin
voor te schrijven aan kinderen vooral als een schandelijk
mislukken van onze samenleving, op dit punt.
Al in februari stuurden wij een klacht naar de ministers
over het slechte studiemateriaal voor studenten. Zie
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/brief-naar-ministers-omopheldering-verantwoordelijkheden-foute-voorlichtingadhd/
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Corona, maatregelen en geestelijke gezondheid
Volg het RIVM advies m.b.t. hygiëne! (ref 1.)
27 maart 2020, bijgewerkt 30 maart 2020
-In een brief aan de Tweede Kamer noteert stichting MIND negatieve gevolgen voor
kwetsbare patiënten. MIND schrijft o.a. (…) gezinnen waarin iemand is met ernstige
psychische problemen, met grote angsten of met suïcidale gedachten. (Ref 2).
-Artikel op de Mad in America website over corona, mensenrechten en mensen met
psychische aandoeningen:
https://www.madinamerica.com/2020/03/statement-covid19-persons-psychosocialdisabilities/
Wij ontvingen de volgende verwijzingen van onze collega’s in de VS (CCHR):
-Een artikel in de thelancet/psychiatry (maart 2020), zegt: “Tijdige geestelijke
gezondheidszorg moet dringend worden ontwikkeld in het licht van het virus ”, waarbij
gespecialiseerde teams voor geestelijke gezondheidszorg worden opgericht om psychiatrische
behandelingen te verlenen. (Ref. 3)
-Behavioral Health Business meldde dat de situatie rond COVID-19 gunstig is voor de
gezondheidsindustrie, omdat het “zou kunnen leiden tot een grotere vraag naar diensten voor
geestelijke gezondheidszorg”. (Ref. 4)
-Psychology Today meldde dat COVID-19 zal leiden tot toename van angst en daarmee
toename van medicatie voor angststoornissen en antidepressiva. (Ref. 5)
De verkoop van antidepressiva steeg in New York na de 9/11 –aanslag.
-Medicijnexpert dr. Peter Gøtzsche meldt in een artikel over de overreactie op het
coronavirus ook een dreigende omzetverhoging voor antidepressiva – met de daarmee
gepaard gaande toenemende kans op zelfmoord:
https://www.deadlymedicines.dk/wp-content/uploads/Gøtzsche-The-Coronavirus-masspanic-is-not-justified.pdf
Referenties:
1.https://www.rivm.nl/hygiene
2.https://mindplatform.nl/media/4687/download/20026%20brief%20crisisstructuur%20corona%20-ggz.pdf?v=1
3.“Specialised psychiatric treatments and appropriate mental health services and facilities
should be provided for patients with comorbid mental disorders.”
Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed
www.thelancet.com/psychiatry Vol 7 March 2020
4.“Despite the ongoing turmoil COVID-19 is causing around the globe, the viral outbreak
shouldn’t hurt the behavioral health industry long-term and could even lead to a higher
3

demand for mental health services”
https://bhbusiness.com/2020/03/10/coronavirus-concerns-shake-up-behavioral-industrycould-boost-demand-for-services/
Coronavirus Concerns Shake Up Behavioral Health Industry, Could Boost Demand for
Services
5.“(…) Examples of anxiety disorders include panic disorder, generalized anxiety disorder,
substance or medication induced anxiety disorder, separation anxiety disorder, social anxiety
disorder, anxiety disorder due to medical condition, specific phobia, agoraphobia, and
selective mutism, according to the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM-5) by the American Psychiatric Association (APA).”
“(…) Depending on the anxiety disorder, treatment may include medications (e.g. antianxiety, antidepressants, (…)”
Psychology Today, How COVID-19 May Impact Mental Health. When anxiety about a
coronavirus becomes a problem. Posted Mar 02, 2020

4

NCRM nieuwsbrief van maart 2020
17 maart 2020
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/03/NCRM-nieuwsbrief-maart-2020.pdf
Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onjuiste ADHD-informatie in boeken voor jongeren.
Onjuiste informatie over ADHD in academische studieboeken. En onze brief naar de
minister.
Een waarschuwing van een deskundige: pas op voor je met een psychiater in zee gaat
De nieuwe wet dwang in de GGZ
Nieuwe drug voor de behandeling van ADHD. Houd Elvance in de gaten!
Hoe zit het met de afname van Ritalin-gebruik?
Nog steeds ca. 4% van de joingeren aan de adhd-medicijnen
ADHD. Nieuw onderzoek bevestigt dat omega3 vetzuren kunnen helpen.
ADHD is een dure klacht
Pas op met antidepressiva! als je er mee begint, maar ook als je er mee stopt
Ritalin bijwerkingen onderbelicht

https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/03/NCRM-nieuwsbrief-maart-2020.pdf
Elvance, het nieuwe adhd medicijn.
Valt (nog) niet onder de Opiumwet, maar verandert in het lichaam wel in de drug
dexamfetamine.
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Ernstige waarschuwing voor je in zee gaat met een
psychiater
4 maart 2020
De Amerikaanse arts, psychiater, publicist en auteur van diverse boeken dr. Peter Breggin
schreef 2 maart jl. een zeer kritische tekst over psychiaters en over de psychiatrie op de Mad
in America website.
https://www.madinamerica.com/2020/03/dangerous-thing-psychiatrist/
Het artikel behandelt o.a. hoe psychiatrische medicijnen je geestelijke vrijheid beperken, de
problemen bij afkicken van medicatie, de beperkte kennis (en intelligentie als groep …) van
de “biologische” psychiater en hun geloof in psychofarmaca, de gevaren van elektroshock, de
kans om opgesloten te raken in een inrichting. En hoe voorzichtig je moet zijn bij het vinden
van hulp.
Het artikel is door een Amerikaanse deskundige geschreven en gaat over de situatie in de VS.
Wij (vrijwilligers van stichting NCRM) hebben voldoende aanwijzingen dat de tekst voor een
groot deel ook relevant is voor de Nederlandse situatie. Zie bijvoorbeeld
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/verslag-van-een-ontmoeting-tussen-twee-personen-x-eny-die-psychiatrische-instellingen-van-binnen-hebben-meegemaakt/.
Onze vertaling van het artikel: https://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2020/03/Psychiatrie-vertaling-Most-dangerous-thing-Breggin-2-maart2020.pdf (versie 8 maart 2020)
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Recente gegevens over gebruik van ADHD medicijnen in 2019
2 maart 2020
Stichting Farmaceutische kengetallen (SFK) meldt in een bericht van 20 februari jl.: Het
aantal jonge gebruikers van methylfenidaat, tussen 6 en 18 jaar oud, daalde met 3000 naar
94.000, een afname van 3,1% ten opzichte van 2018. “
Maar behalve methylfenidaat (Ritalin, Concerta) wordt ook de drug dexamfetamine
voorgeschreven. Daarvan meldt SFK 0,38 % gebruikers tussen 6 en 18 jaar oud. Dat zijn
8800 jongeren.
Bovendien is er sinds september 2019 een nieuwe drug in gebruik genomen:
lisdexamfetamine, met de naam Elvanse. (In het buitenland ook bekend als Vyvance)
SFK meldt over Elvance: Na de introductie in september 2019 “.. telde de SFK al 3500
gebruikers in 2019“. De belangrijkste bijwerkingen van lisdexamfetamine zijn verminderde
eetlust, slapeloosheid, droge mond, hoofdpijn, bovenbuikpijn en verlaagd gewicht.
Wij tellen het totaal aantal jonge (6 – 18 jr) gebruikers van psychostimulantia in 2019 als
volgt:
94.000 (methylfenidaat) + 8800 (dexamfetamine) + (door ons geschat aantal Elvance
gebruikers) 1000 = 104.000 gebruikers. Dat is ca. 4,4 % van de jongeren uit deze
leeftijdsgroep.
Onze waarschuwing: blijf de “alternatieve” middelen dexamfetamine en Elvance in de gaten
houden; deze middelen zouden methylfenidaat (gedeeltelijk) kunnen gaan vervangen voor de
behandeling van symptomen die men aan de
term ADHD toekent. Het zijn allemaal drugs,
die voorgeschreven worden omdat onze
samenleving niet in staat blijkt om voor de
betreffende problemen een verstandige
behandeling te kunnen bieden.
Opmerking: Elvance wordt in het lichaam
omgezet in dexamfetamine: zie de links.
Elvance valt in Engeland onder hun Opiumwet.
In Nederland (nog) niet.
Links:
https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2020/toename-aantal-volwassen-methylfenidaatgebruikers
https://www.pw.nl/nieuws/2019/prodrug-voor-jongere-met-adhd
https://www.medicijngebruik.nl/nieuwegeneesmiddelen/adhd/medicijn/4155/lisdexamfetamine-(elvanse)
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Wat vertellen we kinderen over ADHD?
17 februari 2020
Educatieve boeken voor kinderen over ADHD zijn overwegend gericht op biomedische
behandeling van ADHD, met weinig tot geen melding van psycho-sociale therapie en geen
melding dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat ADHD een ziekte van het brein is.
In een nieuwe studie, gepubliceerd in het Scandinavian Journal of Child and Adolescent
Psychiatry and Psychology, keken onderzoekers naar negen Nederlandstalige educatieve
boeken die bedoeld zijn voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijden.
Alle boeken waren bedoeld om kinderen iets te leren over de aard en de behandeling van
ADHD.
Men onderzocht hoeveel elk boek was gericht op biomedische gegevens over ADHD en
hoeveel psychosociale informatie over ADHD elk boek bevatte.
Biomedische informatie over ADHD overheerst in de beschikbare jeugdinformatieboeken,
terwijl psychosociale informatie over ADHD veel minder goed wordt behandeld.
https://www.madinamerica.com/2020/02/telling-children-adhd/
Volledig artikel op:
https://www.exeley.com/exeley/journals/sj_child_adolescent_psychiatry_psychology/8/i_curr
ent/pdf/10.21307_sjcapp-2020-001.pdf?fbclid=IwAR1JNl-lYW2gurel–
HfeMZr4agwtJVM29b2eeTLnqTG2xqvRr7ESbqeKq8
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Brief naar ministers om opheldering
verantwoordelijkheden foute voorlichting ADHD
10 februari 2020
Wij stuurden een brief naar de ministers van volksgezondheid (VWS) en onderwijs en
wetenschap (OCW) over de negatieve gevolgen van verkeerd onderwijs op het gebied van
ADHD en DSM (het veel gebruikte psychiatrisch handboek)
Met deze brief verwijzen wij naar wetenschappelijk onderzoek dat aantoont hoe foute
informatie over ADHD via academische studieboeken in omloop is gekomen. Tevens maken
wij een schatting van de schade.
Ook vragen wij de ministers hoe op dit gebied nu eigenlijk de verantwoordelijkheden in
Nederland liggen.
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/02/Brief-Ministers-ADHD-8-feb-2020NCRM-Webversie.pdf
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ADHD verdienmodel
24 januari 2020
Onder wat men ADHD noemt vallen een groot aantal gedragsproblemen die kinderen op
school en thuis kunnen hebben. Voor dergelijke problemen bestaan er oplossingen zonder
medicijnen. Wij troffen onderstaande reclameboodschap voor een ADHD marketingrapport
waarin (zie de link) een verontrustend aantal farmaceutische bedrijven wordt genoemd. Dat
doet ons doet vrezen dat het marketingadvies niet vooral gericht zal zijn op medicijnvrije
therapieën.
Wereldwijde Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Therapeutics-markt
2024 per producttype, topfabrikant, productie, omzet en marktaandeel
(Gezien 19 januari 2020.)
Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Therapeutics-marktrapport levert
uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve studie van de bestaande trends en komende
schattingen van de Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Therapeutics-markt
van 2013 tot 2024 om de belangrijkste kansen te beheersen.
Het document voorziet dat “Azië-Pacific” de komende jaren meer marktaandeel van
Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Therapeutics zal innemen, vooral in China
en India en Zuidoost-Azië.
“Noord-Amerika, met name de Verenigde Staten, zal nog steeds een belangrijke rol spelen
die niet kan worden genegeerd. Alle wijzigingen vanuit de Verenigde Staten kunnen de
ontwikkelingstrend van Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Therapeutics
beïnvloeden.
Europa speelt ook een belangrijke rol op de wereldwijde Attention-Deficit Hyperactivity
Disorder (ADHD) Therapeutics-markt, met een marktomvang van xx miljoen USD in 2018
en zal xx miljoen USD zijn in 2024, met een CAGR van XX.” Etc.
Wereldwijde Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Therapeutics-markt 2024 per
producttype, topfabrikant, productie, omzet en marktaandeel
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‘Zyprexa Papers’, een boek over het schandaal rond een
antipsychoticum
5 januari 2020
Geschreven door jurist Gottstein, beschikbaar eind januari, nu vooraf te bestellen. Met de
aanschaf van dit boek steunt u het werk van deze dappere advocaat.
E-boek versie en hoogstwaarschijnlijk ook als paperback.
https://www.amazon.com/dp/B0838YYYWV/lawprojectfor-20 (Engelstalig)
De New York Times begon 17 december 2006 met een reeks voorpagina-artikelen over
documenten afkomstig van Jim Gottstein, advocaat in Alaska, waaruit bleek dat farmaceut Eli
Lilly gevaarlijke bijwerkingen van Zyprexa verborgen had gehouden. Het antipsychoticum
Zyprexa was hun best verkopende medicijn en de bijwerkingen waren o.a. diabetes en andere
levensverkortende lichamelijke problemen. De documenten raakten bekend als de ‘Zyprexa
Papers’ en toonden ook aan dat Eli Lilly illegaal het gebruik van Zyprexa (met dodelijke
gevolgen) bij kinderen en ouderen promootte. Hoewel
Gottstein ervan overtuigd was dat hij de Zyprexa-documenten
legaal had verkregen, besloot een Amerikaanse rechtbank dat
hij had samengespannen met anderen om de documenten te
stelen. Het farmaceutisch bedrijf Eli Lilly bedreigde Gottstein
met een strafzaak.
In The Zyprexa Papers geeft Gottstein een meeslepend verslag
uit de eerste hand over wat er echt is gebeurd, inclusief nieuwe
details over hoe een kleine groep overlevende psychiatrische
patiënten de Zyprexa Papers ontraceerbaar op internet
verspreidde. Dit alles binnen een pakkende, duidelijke uitleg
over complex juridisch manoeuvreren en over zijn gevechten
namens Bill Bigley, de psychiatrische patiënt wiens
beproeving de blootstelling van de Zyprexa Papers mogelijk
maakte.
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Verslag van een ontmoeting tussen twee personen (X en Y) die
psychiatrische instellingen van binnen hebben meegemaakt
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/12/Gesprek-verslag-twee-personen-diepsychiatrie-van-binnen-gezien-hebben.pdf
14 december 2019
Enkele punten uit het verslag:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bij inbewaringstelling is een rechter betrokken, maar die luistert naar de psychiater.
Daarom lijkt de aanwezigheid van de rechter een beveiliging, maar de psychiater kan
daar omheen.
Er is in psychiatrische instellingen (in de meeste gevallen – red.) geen behandeling.
Er is alleen medicatie.
Mensen kunnen zich vreemd gaan gedragen door pillen. Dat gedrag kan worden
opgevat als een stoornis.
X heeft ernstige bijwerkingen ervaren en schrijft een kortstondige manische periode
toe aan afkickverschijnselen van medicatie. Met als gevolg een maand dwangopname.
In zo’n instelling moet je voortdurend op je qui-vive zijn omdat wat je doet en zegt
opgevat kan worden als uiting van je stoornis.
Y sprak een keer een GGZ medewerker. Die schrok toen hij hoorde wat voor effect
een opname heeft op de patiënt.
De voortdurende angst dat de kinderen afgenomen worden; om die reden speelden zij
het “spel’ mee.
Emotionaliteit kan voortkomen uit trauma’s maar wordt door psychiaters onterecht
geïnterpreteerd als stoornis.
Nergens op de route naar psychiatrische behandeling is de check op aanwezigheid van
een narcist (de “on-ontdekte psychopaat“)
in de omgeving van de “patiënt”. Het is de
narcist die in veel gevallen oorzaak is van
gedrag dat door de psychiater een stoornis
wordt genoemd.
• De behandelingen hebben de geestelijke
zorg tienduizenden euro’s gekost en
leidden slechts tot extra beschadiging.

Brief aan Kamercommissie VWS, ten
behoeve van een tussentijdse evaluatie van
de nieuwe Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz), die vanaf 1 januari 2020 geldt.
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/12/Eval.-WvGGZ-brief-aan-Kamercomm.VWS-NCRM-website.pdf
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Documentaire serie Tygo in de psychiatrie
30 november 2019
Mooie eerste aflevering van een kritisch programma van Tygo Gernandt. Onder andere over
de zwakke methode van diagnostisering en het toewijzen van labels in de psychiatrie. De
onvoorspelbare uitwerking van psychiatrische pillen, tot moordneigingen aan toe. Psychiater
Jim van Os licht toe.
Terugkijken op:
https://www.npo3.nl/tygo-in-de-psychiatrie/28-11-2019/VPWON_1308522

HomeBlogOPROEP: Meld bijwerking Adhd medicijnen

OPROEP: Meld bijwerking Adhd medicijnen
28 november 2019
Ongeveer 80.000 Nederlandse jongeren gebruiken medicijnen bij ADHD. Zowel de ADHDdiagnose als de therapie met medicatie zijn onderwerp van kritiek van onafhankelijke
deskundigen.
ADHD medicijnen (bekend onder de termen Ritalin, Equasym, Medikinet, Concerta,
Methylfenidaat, Dexamfetamine) zijn geen onschuldige middelen. Zij vallen onder de
Opiumwet en de veiligheid op lange termijn is niet aangetoond.
Ter voorbereiding van een juridische actie om het gebruik van dit soort medicatie bij ADHD
en de achtergrond daarvan aan de kaak te stellen, zoeken wij mensen die bij hun kind ernstige
bijwerkingen van deze medicijnen hebben ondervonden.
Als u dergelijke (ernstige) bijwerkingen bij kinderen in uw nabijheid hebt ervaren, dan
zouden wij die informatie graag ontvangen.
Per mail : adhd@ncrm.nl
Of per post : Stichting NCRM, Postbus 94427, 1090 GK
Amsterdam.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
De NCRM-vrijwilligers,
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Brein online, breinbedrading, het onzalige plan van Elon
Musk

28 oktober 2019
Artikel van kritisch psychiater en auteur dr. P. Breggin over Elon Musk’s onzalige plan voor
uitgebreide bedrading in het brein, om door koppeling aan AI (kunstmatige intelligentie), de
mens te verbeteren.
Musk, die er in slaagde om onafhankelijk van NASA rakettechniek te ontwikkelen, en die al
jaren geleden met elektrische auto’s begon (Tesla), slaat nu op hol.
Het onzinnige plan is ons inziens mede ingegeven door de fixatie op het brein in onze huidige
cultuur, met name door gezaghebbende “biologische” psychiaters, hersenonderzoekers en
andere beroepsgroepen, beleidsverantwoordelijken en media die dat denkbeeld kritiekloos
volgen.
Artikel: http://truthstreammedia.com/2019/10/25/breggin-the-most-important-video-we-haveever-watched/
Het artikel verwijst naar militair onderzoeksprogramma DARPA, waar o.a.
soortgelijk onderzoek onderweg is.
De video: https://youtu.be/rInx6MQhxZM
Refs:
https://www.neuralink.com/
DARPA, neuro implant
projects https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA#Active_projects
Wikipedia, neuro
implants ethical conditions
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_implant#Concerns_and_ethical_considerations
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Ander onderzoek: https://www.nextbigfuture.com/2018/09/darpa-next-generationneurotechnology-and-breakthroughs-from-neuralink-and-open-water-red-light-scanner.html
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/10/Musks-Neuralink.jpg

De crisis in de psychiatrie. Mooi artikel van De
Correspondent
https://decorrespondent.nl/10629/de-revolutie-in-de-psychiatrie-is-begonnen-dit-zijn-derebellen/4794423657111-d8774b9b
(Hier gepubliceerd 23 oktober 2019)

NCRM nieuwsbrief van oktober 2019.
14 oktober 2019.
Download de pdf: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/10/NCRM-nieuwsbriefoktober-2019-1.pdf
Inhoud:
– Onze Informatieve acties in Den Haag en Amersfoort
– Antwoord van het Ministerie op ons voorstel voor medicijnvrije
behandeling van patienten met ernstige psychische aandoeningen en het
mensenrechtenaspect
– Belgische Hoge Gezondheidsraad (HGR) begint met een waarschuwing
tegen gedachteloos gebruik van de DSM
– Ritalin beïnvloedt hersenontwikkeling
– Antidepressiva en
depressie, het boek ‘Antidepressiva en depressie’ van dr. Dick Bijl
– Uitleg in
twee korte video’s over nut en bijwerkingen van psychiatrische medicatie
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– Bijwerking Paracetamol “Naast een pijnstiller, is Paracetamol dus ook een soort
emotiestopper”
– Farmaceut Johnson & Johnson heeft een boete
van $ 8 miljard opgelegd gekregen wegens bijwerkingen van medicijn Risperdal
– Boete van 572 miljoen dollar voor fabrikant van
pijnstiller
– Voorlichtingswebsite
opiaten. Instituut voor Verantwoord
Medicijngebruik heeft een voorlichtingswebsite over opiaten gelanceerd
– Cannabisgebruik: meer kans op psychose
– Medische industrie betaalde vorig jaar 80 miljoen
euro aan sponsorgeld
– Censuur bij top-tijdschriften
psychiatrie
– DVD over elektroshock (ECT)

Censuur bij top-tijdschriften psychiatrie
12 oktober 2019
Voordracht van onderzoeksjournalist en auteur Robert Whitaker over censuur binnen de
wereld van de psychiatrische top-tijdschriften.
De voordracht is in het Engels.
Een bijeenkomst ter gelegenheid van de lancering van een
nieuw samenwerkingsverband tussen onafhankelijke kritische experts.
https://www.scientificfreedom.dk/
https://youtu.be/KTqkbq-yONw\
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Farmaceut Johnson & Johnson heeft een boete van $ 8
miljard opgelegd gekregen wegens foute informatie over
bijwerkingen van antipsychoticum Risperdal.
10 oktober 2019.
Een jury in Philadelphia koos 8 oktober jl. ten gunste van een man die verklaarde dat de
farmaceut de risico’s bagatelliseerde dat het medicijn zou kunnen leiden tot borstgroei bij
jongens.
Een schadevergoeding van $ 680.000 werd al in maart 2016 toegekend. De eiser, Nicholas
Murray, klaagde het bedrijf in 2013 aan. Hij zei dat het borsten liet groeien – een aandoening
die bekend staat als gynaecomastie – nadat hij in 2003 op 9-jarige leeftijd begon met het
gebruik van Risperdal was begonnen, om symptomen van autisme (!!) te behandelen. De
rechter beschuldigde Johnson ervan artsen niet te waarschuwen voor de risico’s van
Risperdal, terwijl het op de verkeerde manier op de markt werd gebracht als behandeling
voor bepaalde psychische stoornissen bij kinderen.
In juni maakte het bedrijf bekend dat 13.400 mensen de
farmaceut aanklaagden over Risperdal.
Johnson & Johnson verdiende in 2018 bijna $ 82 miljard aan producten zoals geneesmiddelen
en medische hulpmiddelen.
Het oordeel van 8 oktober was het laatste in een reeks juridische
klappen voor het bedrijf. In augustus beval een rechter in Oklahoma het bedrijf
de staat 572 miljoen dollar te betalen voor zijn rol in de opioïdecrisis.
Johnson & Johnson is niet het enige bedrijf dat te maken
heeft gehad met zaken in verband met antipsychotica. Eli Lilly betaalde in 2009
$ 1,4 miljard omdat Zyprexa op de verkeerde manier op de markt was gebracht en
AstraZeneca kwam overeen om in 2010 $ 520 miljoen te betalen om soortgelijke
problemen met Seroquel op te lossen.
Schizofrenie
De Food and Drug Administration keurde Risperdal in de jaren
negentig goed voor schizofrenie bij volwassenen en het medicijn kreeg in 2006
FDA-goedkeuring voor gebruik door kinderen vanwege prikkelbaarheid geassocieerd
met autisme. In 2013 kwam Johnson & Johnson tot een schikking om $ 2,2
miljard aan strafrechtelijke en civiele boetes te betalen, deels om
beschuldigingen af te wenden dat het de drug illegaal op de markt had gebracht
als een manier om patiënten met dementie in verpleeghuizen en kinderen met
bepaalde gedragsproblemen (!!) te behandelen.
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https://www.irishtimes.com/business/manufacturing/johnson-johnson-fined-8bn-overmarketing-of-anti-psychotic-drug-1.4044979
https://www.cbsnews.com/news/johnson-johnson-risperdal-company-8-billion-verdict-boyallegedly-takes-anti-psychotic-develops-breasts/

Reactie van Ministerie VWS op onze notitie over
ontbrekende medicijnvrije behandeling bij ernstige
psychische aandoeningen.
1 september 2019.
Het ministerie van VWS stuurde een reactie op onze brief (link) aan de Minister, van April
2019. Onze brief en de bijbehorende notitie (link), ging over de praktische onmogelijkheid
om mensen met ernstige psychische aandoening in Nederland medicijnvrij te behandelen.
Hierbij wezen wij nadrukkelijk op het mensenrechtenaspect.
De reactie van het Ministerie is hier te
lezen: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/09/Dwangmedicatie-antwoord-VWS13-aug-2019-NCRM.pdf
Het was te verwachten dat de Staatssecretaris verwijst naar bestaande structuren,
beroepsverenigingen en naar behandelingsrichtlijnen met medicatie. Het is jammer dat zij
niet ingaat op onze verwijzing naar Noorwegen, het enige land waar geëxperimenteerd wordt
met medicijnvrije behandeling. In de aanbevelingen hebben wij expliciet genoemd dat
medicijnvrije behandeling gunstig zou kunnen zijn “om ervaring op te doen met, en
onderzoek te doen naar, behandeling zonder medicatie. “

Nieuwe wet maakt dwangbehandeling in eigen huis
mogelijk
17 augustus 2019.
Met de nieuwe wet krijgen hulpverleners vergaande dwangmiddelen om psychiatrische
patiënten thuis te behandelen.
Oordeel van ervaringsdeskundige: “Ik vind het een beangstigende wet. Ik zou me niet meer
veilig voelen in m’n eigen huis. Meer tijd voor de patiënt zou al veel verhelpen.”
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/nieuwe-wet-maakt-dwangbehandeling-in-eigen-huismogelijk-ik-vind-het-beangstigend/

https://www.ncrm.nl/ritalin/ritalin-beinvloedt-hersenontwikkeling/
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Ritalin beïnvloedt hersenontwikkeling
14 augustus 2019.
Ritalingebruik brengt blijvende veranderingen aan in de hersenen van kinderen. Resultaat van
onderzoek maant tot voorzichtigheid.
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2019182528
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/510292-ritaline-zorgt-voor-toenamewitte-materie-in-hersenen-van-jongens-met-adhd
https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/ritalin-beïnvloedt-hersenontwikkeling1.1587517

Psychose door cannabis
12 augustus 2019.
Psychoses kunnen, volgens een groeiend aantal onderzoeken, veroorzaakt worden door
Cannabisgebruik.
Artikel Volkskrant 10 augustus 2019 (Link)

Boek over gevaren van antidepressiva
18 juli 2019.
Na zijn boek ‘Het Pillenprobleem’ schreef oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl een boek
over antidepressiva, medicijnen die door ruim een miljoen Nederlanders worden geslikt. Hij
is van mening dat deze medicijnen aanzetten tot ernstige zaken, zoals agressie, moord en
zelfmoord.
Zijn boek ‘Antidepressiva en depressie’ (juli 2019) is een pleidooi voor een mondige en
kritische patiënt. “Dit boek moest er komen om mensen voor te lichten over de ernstige
bijwerkingen. Anderen doen dat niet.” Lees artikel
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De auteur zet zich al jaren in voor meer bewustwording over ons medicijngebruik, zet
vraagtekens bij de werkzaamheid van medicijnen en vindt de mate waarin er over de
bijwerkingen gezwegen wordt zeer problematisch.
Antidepressiva en depressie Dick Bijl ISBN 9789047711612 Uitgever: Lemniscaat
Toen Prozac op de markt kwam waarschuwde ons netwerk al voor agressie en geweld als
bijwerking. Zie de video van 1991

Nieuwsbrief van stichting Nederlands Comité voor de
Rechten van de Mens, van juni 2019
26 juni 2019.
Download de nieuwsbrief van juni 2019:
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/06/NCRM-nieuwsbrief-juni-2019.pdf
Onderwerpen:
Nederlandstalige website Ritalinhandel geblokkeerd.
Drie studenten van Windesheim Honours College (Zwolle) maakten een toegankelijke en
waardevolle website over mensrechten.
Hoe ECT (elektro convulsie therapie, elektroshock) “werkt”.
Het ontbreken van de mogelijkheid van medicijn-vrije behandeling bij ernstige psychische
aandoeningen en het mensenrechtenaspect daarvan bij dwangmedicatie.
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Proefschrift over wat ADHD niet is. Promotieonderzoek behandelt
foute ideeën
over ADHD.
Ritalin is de nieuwe koffie. Over Ritalin als pepmiddel.
Het Engelse Koninklijk College van Psychiaters waarschuwt voor ernstige bijwerkingen van
antidepressiva.
Het psychiatrisch- industriële complex biedt nieuwe manier om elektrische stroom door
kinderhoofden te sturen. Een nieuwe ontwikkeling!
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/06/NCRM-nieuwsbrief-juni-2019.pdf

Nieuwe, toegankelijke website over mensenrechten
23 juni 2019.
Drie studenten van Windesheim Honours College (Zwolle) maakten een toegankelijke
website met waardevolle gevens over mensenrechten. Onder andere op het gebied van
psychiatrie.
Human Rights Europe
‘On this site you can find everything you need to know about human rights in Europe.
https://human-rights-europe.jimdosite.com/
Achtergrond: https://human-rights-europe.jimdosite.com/about-us/

Gepromoveerd op proefschrift “ADHD en de macht van
generalisatie”
21 juni 2019.
ADHD is geen concrete ziekte, geen hersenafwijking, maar een classificatie uit het DSMhandboek.
20 juni jl. promoveerde Sanne te Meerman aan de Rijksuniversiteit Groningen over
wetenschappelijk onjuiste ideeën ten aanzien van ADHD.
Proefschift is te downloaden:
https://www.rug.nl/research/portal/en/publications/adhd-and-the-power-ofgeneralization(21f35b8b-975f-4d1f-ad83-9e2b8bb7e269).html\
Media o.a.
https://www.zorgwelzijn.nl/label-adhd-legt-het-probleem-bij-het-kind/ , waaruit we citeren:
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Te Meerman werkt momenteel in opdracht van ZonMw aan een richtlijn voorlichting over
ADHD en werkt hiervoor als coördinator voorlichting bij de Academische werkplaats voor
ADHD en druk gedrag. Te Meerman: ‘Ik krijg veel bijval uit de praktijk. Veel professionals
herkennen zich in dit verhaal. Zeker ook psychiaters. Ze maken zich echt zorgen en zitten
met de handen in het haar. Ik hoop ook dat we deze keer niet het voorbeeld van de VS
volgen. Er zijn regio’s waar een vijfde van de jongens geclassificeerd is met ADHD. Tja, dan
zijn we in mijn ogen de kindertijd aan het pathologiseren.’

Het Engelse Koninklijk College van Psychiaters
waarschuwt voor ernstige bijwerkingen van
antidepressiva. Ook bij afkicken daarvan.
30 mei 2019.
Het Engelse Royal College of Psychiatrists geeft vandaag (30 mei 2019) voor het eerst toe
dat antidepressiva bijwerkingen kunnen veroorzaken die maanden duren.
Van de Council of Evidence-based Psychiatry: http://cepuk.org/2019/05/30/royal-collegepsychiatrists-call-update-nice-antidepressant-guidelines-following-cep-campaign/
Media: https://www.dailymail.co.uk/news/article-7084025/Royal-College-Pyschiatrists-warndoctors-anti-depressants-dangerous-effects.html
Wij citeren de volgende tekst uit de berichten:
De potentiële schade van antidepressiva kan zo ernstig zijn dat alle patiënten moeten worden
gewaarschuwd voor de risico’s wanneer ze de medicijnen voor het eerst krijgen
voorgeschreven.
De “Position statement” van het Royal College zegt dat wanneer patiënten willen stoppen
met het nemen van de pillen, ze de dosis geleidelijk moeten verlagen en de pillen gedurende
meerdere weken of maanden moeten ‘afbouwen’ om bijwerkingen te minimaliseren. En ze
moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden door artsen om ervoor te zorgen dat
bijwerkingen snel worden behandeld. (Position statement PS04/19 is hier te downloaden:
https://www.rcpsych.ac.uk/improving-care/campaigning-for-better-mental-healthpolicy/position-statements/position-statements-2019 )
Het Royal College noemt bewijs dat eerder onthuld werd door de Daily Mail, in oktober
2018, waarbij werd gesuggereerd dat 56 procent van de mensen ontwenningsverschijnselen
heeft als ze proberen af te komen van de drugs. Die studie, gepubliceerd in de Journal of
Addictive Behaviors, suggereerde dat van de 7 miljoen mensen die antidepressiva gebruiken
in Engeland, 4 miljoen het risico lopen op ontwenningsverschijnselen als ze proberen met de
pillen te stoppen. Ongeveer 1,8 miljoen mensen lopen het risico op ernstige symptomen en
voor 1,7 miljoen – 25 procent van de patiënten die de medicijnen gebruiken – zouden de
ontwenningsverschijnselen minstens drie maanden aanhouden.
De verklaring van het Royal College voegde hieraan toe: “Het potentieel voor en het bestaan
van ernstiger en langduriger door patiënten gerapporteerde symptomen heeft meer erkenning
nodig, onder meer in klinische richtlijnen en patiënteninformatie.”
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Artsen moeten over deze bijwerkingen veel duidelijker zijn in besprekingen met patiënten
voordat zij antidepressiva gaan gebruiken.
‘Stopzetting van antidepressiva moet inhouden dat de dosering langzaam wordt verlaagd om
het risico op pijnlijke symptomen, die zich gedurende meerdere maanden kunnen voordoen,
te verminderen.’
De onafhankelijke, kritische, psychiater Dr. Joanna Moncrieff van het University College
London voegde hieraan toe: ‘Ik ben erg blij met deze verandering – het is echt belangrijk
voor patiënten die moeilijkheden hebben gehad om van hun medicijnen af te komen om
artsen het probleem te laten erkennen en niet alleen te laten ontslaan. Hopelijk maakt het
artsen en psychiaters ook voorzichtiger over het voorschrijven ervan. ‘

Uitleg over ECT (elektro convulsie therapie), elektroshock
15 mei 2019. Uitleg over ECT is hier te downloaden (Engelstalig):
https://www.cchrint.org/ect-basics/
Samenvatting
Met ECT (elektro convulsie therapie, de moderne elektroshock) probeert men psychische
stoornissen te behandelen door een relatief grote elektrische stroom door de hersenen te
sturen. Op zijn best geeft het slechts tijdelijke resultaten op de helft van de behandelde
patiënten, terwijl er nog steeds onderhoud met psychiatrische medicijnen en extra ECT nodig
is. Niemand kan uitleggen waarom ECT doet wat het doet. Er zijn alleen theorieën. Wat we
wel weten is dat het convulsies veroorzaakt die over het algemeen 25 tot 45 seconden duren.
ECT brengt schade toe aan hersencellen, zowel door verhitting als door elektroporatie.
Moderne Ultra-Brief-Pulse ECT-apparaten veroorzaken waarschijnlijk meer elektroporatie
dan apparaten die in het verleden zijn gebruikt. Er zijn geen goede wetenschappelijke
onderzoeken uitgevoerd om het risico op door ECT-veroorzaakte hersenbeschadiging te
beoordelen. Desondanks wil de FDA (de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit) de deur
openen naar ruimer gebruik van ECT dan ooit tevoren.
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Nederlandstalige website Ritalinhandel geblokkeerd
16 april 2019.
Wij ontvingen vandaag van de Russische ambassade de melding dat een Nederlandstalige
website waar het ADHD-medicijn Ritalin te koop werd aangeboden, na aanwijzingen van ons
geblokkeerd is. Eerder dit jaar mislukte een poging om dit via de Nederlandse politie gedaan
te krijgen omdat de website vanuit Rusland beheerd werd en omdat ook de server zich niet in
Nederland bevond. Via de Russische ambassade is het dus wel gelukt.
Ritalin is een psychostimulantium dat onder de Nederlandse Opiumwet valt en dat alleen als
medicijn voorgeschreven mag worden. Bezit ervan als pepmiddel is onwettig, hoewel
misbruik door studenten inmiddels een hoge vlucht heeft genomen.
Toepassing van het medicijn voor ADHD is slechts symptoombestrijding, met schadelijke
bij-effecten. Er is onvoldoende aandacht voor de lange termijn effecten op het brein van het
opgroeiende kind; wel is inmiddels aangetoond dat Ritalin gebruikende kinderen gemiddeld
enkele cm korter blijjven. Genoemde excessen van misbruik zijn, althans gedeeltelijk, toe te
schrijven aan de explosieve groei, tot ca. 2014, van Ritalin als ADHD-medicatie.
Na ontvangst van het bericht van de Russische ambassade blijkt na enig navragen dat Ritalin
in Rusland niet voorgeschreven mag worden, ook niet bij bij verschijnselen die in het westen
als ADHD worden gekenmerkt. Verder meldde de ambassade dat het Nederlandse contact bij
Interpol over deze kwestie is ingelicht.

Mensenrechtenaspect van ontbreken van medicijnvrije
behandelfaciliteiten bij ernstige psychische aandoeningen
(12 april 2019).
8 april 2019 stuurden wij de volgende brief naar de minister van VWS.
Geachte Excellentie,
Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.
Er is ons inziens een mensenrechtenaspect betrokken bij enerzijds het toepassen van
dwangmedicatie met antipsychotica, met negatieve gevolgen voor de gezondheid van de
cliënt, terwijl anderzijds de mogelijkheid van medicijnvrije behandeling formeel ontbreekt.
In bijgevoegde notitie verwijzen wij naar Noorwegen, waar sinds enkele jaren de overheid
medicijnvrije behandeling faciliteert.
Graag verwijzen wij naar de aanbevelingen in de bijgevoegde notitie waar wij graag uw
reactie op zouden ontvangen en waarin wij vragen om u in te zetten voor de mogelijkheid van
medicijnvrije behandeling in Nederland, van mensen met een ernstige psychische
aandoening.
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Onze notitie over medicijnvrije behandeling is beschikbaar op:
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/05/Dwang-in-de-GGZ-en-ontbrekendemedicijnvrije-behandeling-NCRM.pdf

Staatssecretaris over VN rapport mensenrechten in de ggz
22 maart 2019. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurde ons, Nederlands Comité voor de
Rechten van de Mens, zijn reactie op het VN-rapport ‘Mental health and human rights’.
Het antwoord van de Staatssecretaris is hier te downloaden:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2019/03/13/brief-over-het-vn-rapportmensenrechten-in-de-ggz
Onze brief aan de Minister was verstuurd op de dag van de viering van 70 jaar
mensenrechten, 10 december 2018.
Onze brief:
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/01/Brief-aan-Minister-VWS-UN-report-onmental-health-and-human-rights-NCRM-dec-2018.pdf
Het Mensenrechtenverslag waar wij naar verwijzen:
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2018/12/Mental-health-and-human-rights-UnitedNations-24-July-2018.pdf
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Demonstratieve optocht Parijs, psych conferentie
Women’s mental health,
10 maart 2019. Het 8e Wereldcongres voor geestelijke gezondheid van vrouwen werd dit jaar
gehouden in Parijs.
Onze zusterorganisatie CCHR-Paris (https://www.ccdh.fr/ ) had een demonstratieve optocht
georganiseerd en 8 maart gekozen vanwege internationale vrouwendag.
Psychiatrische plannen op dit gebied zijn o.a. gericht op de screening op psychische
stoornissen van kinderen, baby’s en zwangere vrouwen. Tevens is de tocht georganiseerd om
te protesteren tegen psychiatrische medicijnen en elektroshock, ook elektroshock op
zwangere vrouwen.
Het congres werd gesponsord door de EPA (European Association of Psychiatry) en de WPA
(World Psychiatric Association). Vooraanstaande psychiaters uit o.a. het Verenigd
Koninkrijk, VS, Australië, waren aanwezig, zoals de president van de Wereld Psychiatrie
Association (WPA) en directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Helen
Herrman.
De tocht ging van treinstation Montparnasse naar de universiteitsstad Parijs waar het
psychiatrisch congres werd gehouden. Er waren ca. 300 actievoerders present van CCHRvertegenwoordigingen uit Frankrijk en uit 5 andere landen. Wij (NCRM) waren ook met een
kleine groep present. De tocht vond plaats onder goede politiebegeleiding. Er was een
luidruchtige percussiegroep en een toepraak aan het eind van de tocht, bij de universiteit waar
het congres werd gehouden.
Tevens was er nabij Centre Pompidou een tentoonstelling Industry of Death ingericht, waar
wij tussentijds nog geholpen hebben om publiek voor te lichten.
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NCRM nieuwsbrief van maart 2019
1 maart 2019. Download de nieuwsbrief:http://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2019/03/NCRM-nieuwsbrief-maart-2019.pdf
Inhoud:
* Informatiemiddag Depressie: feiten & fictie
* Noodkreet psychiatrische medicijnen
* Antidepressiva en agressie opnieuw in het nieuws
* Slachtoffers van antidepressivum Seroxat dienen claim in:
* De toename van het aantal stoornissen
* Relatief sterker daling aantal jonge gebruikers methylfenidaat
* Hoe ADHD medicatie in 10 jaar volledig uit de hand kon lopen. Pas toen Kamerleden,
actiegroepen (zoals wij), onafhankelijke deskundigen en verontruste ouders in het geweer
kwamen, begon de groei af te zwakken, vanaf ca. 2011. Pas daarna kwam er een oproep van
kinderpsychiaters om wat te doen aan het ongeremd voorschrijven van Ritalin.
* Uitgeverij trekt tekst over ADHD terug uit leerboek biologie
* Afkicken van antidepressiva kan een jarenlange strijd zijn
* Oudere patiënten met aan dementie gerelateerde psychose die worden behandeld met
antipsychotica lopen een verhoogd risico op overlijden
* Psychiatrie en mensenrechten
* Drugs en medicijnen in het verkeer; rijvaardigheid, CBR en psychische aandoeningen
* Minister Bruins wil gebruik zeer zware pijnstillers terugdringen
oOo
* Over stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens en hoe u kunt helpen door
bijvoorbeeld tientjeslid te worden.
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Slachtoffers antidepressivum klagen farmaceut aan
16 februari 2019.
Farmaceut GlaxoSmithKline (GSK) wist al in 2001 dat het antidepressivum Seroxat bij
jongeren het risico op zelfdoding vergroot. Feiten over bijwerkingen werden geheim
gehouden. De bijsluiter van Seroxat werd pas veel later aangepast: daar staat nu in dat het
middel niet mag worden voorgeschreven aan patiënten onder de 18 jaar. GSK kreeg in 2012
van de Amerikaanse overheid een boete van 2,6 miljard euro, deels voor de promotie van
antidepressiva bij jongeren.
Op 30 mei 2018 heeft de Nederlandse rechter geoordeeld dat geneesmiddelenfabrikant
GlaxoSmithKline had moeten waarschuwen voor bijwerkingen zoals angststoornissen,
agressie en suïcidaliteit. Nederlandse slachtoffers hebben zich verzameld bij Stichting
SeroxatClaim. Patiënten die in hun jeugd het antidepressivum Seroxat hebben gebruikt,
dienen eind februari een collectieve claim in tegen de fabrikant.
Stichting SeroxatClaim: https://www.letselverhalen.nl/stichting-seroxatclaim
Uitspraak 2018:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:2298
Onze moederorganisatie CCHR kaartte al in 1991 het verband aan tussen antidepressiva,
agressie en moord; zie https://www.youtube.com/watch?v=FxJomeak4V4 . Getuigenissen in
de VS over de ‘Prozac killings’.

Voortgaande afname Ritalingebruik
24 januari 2019.
In het nieuws: bij jongeren <18 jaar is gebruik van Ritalin verder afgenomen. Nu 25% minder
dan in 2014.
https://nos.nl/op3/artikel/2268765-forse-daling-in-gebruik-van-adhd-medicijn-ritalin.html
Dit is een duidelijk bewijs hoe medicatie vanaf het begin van deze eeuw uit de hand kon
lopen door het opstellen van behandelingsrichtlijnen over te laten aan de top-opinieleiders
onder de psychiaters, met name aan hen die op een of andere manier geld van
belanghebbende partijen ontvingen (farmaceuten).
In het begeleidende filmpje (filmpje https://youtu.be/6iCFD8D550o ) wordt gesteld dat
“artsen en psychiaters verbaasd waren over hoe makkelijk het werd voorgeschreven en toen
kwamen er strengere regels”. Dit is onjuist. Er kwam vanaf ca. 2009 tegendruk vanuit de
samenleving, van Kamerleden, o.a. ons rapport over ADHD, kritische burgers en journalisten
en enkele onafhankelijke deskundigen. Pas daarna kwamen eerst artsen en daarna
kinderpsychiaters in actie en werd er een verzoek gericht aan de Gezondheidsraa
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Depressie… feiten & fictie – Januari 2019
19 januari 2019.
Meer dan een miljoen Nederlanders gebruiken een antidepressivum, dat door een arts of
psychiater wordt voorgeschreven. Lezing over minder bekende aspecten van dit onderwerp.
Depressie… feiten & fictie
Lezing: zondag 27 januari, 14.00 – 16.30 uur
Toegang gratis
Gastsprekers zijn:
14.00 – 15.00 C.F. van der Horst
Auteur van het boek Dodelijke Leugens, artsen en patiënten misleid.
15.00 – 16.00 Michael van Gils
Orthomoleculair therapeut en directeur van de Beterkliniek in Geldrop.
27 januari
Locatie: Wibautstraat 112, Amsterdam
Zaal open: vanaf ca. 13.30 uur
Lezingen: 14.00 – ca. 16.30 uur

Brief aan Minister VWS over mensenrechten en
psychiatrie
2 januari 2019.
Bij de jaarwisseling en de daarbij behorende goede wensen en voornemens: wij hopen van de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) binnenkort een reactie te ontvangen
op de volgende brief m.b.t. mensenrechten in de psychiatrie. Zodra de reactie binnen is zullen
wij ‘m hier plaatsen.
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/01/Brief-aan-Minister-VWS-UN-report-onmental-health-and-human-rights-NCRM-dec-2018.pdf
Het Mensenrechtenrapport:
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2018/12/Mental-health-and-human-rights-UnitedNations-24-July-2018.pdf
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Deskundigen uiten kritiek op nieuws over onderzoek
ADHD-en-erfelijkheid
17 december 2018.
Begin december was er nieuws van onderzoekers van de Radboud universiteit m.b.t.
erfelijkheid van ADHD. Kranten kakelden het betreffende persbericht na en er was een radiointerview.
Op de DrukenDwars-website staat nu een kritische reactie op dit onderzoek en op deze
berichtgeving: http://www.drukendwars.nl/geen-bewijs-erfelijkheid-adhd/

70 jaar mensenrechten en psychiatrie
8 december 2018.
Bij de viering van 70 jaar mensenrechten, 10 december 2018, verwijzen wij naar het
volgende document van de Verenigde Naties, van juli 2018, over het mensenrechtenaspect
van de geestelijke gezondheidszorg. U kunt het artikel hier downloaden van de website van
de VN:
Mental health and human rights. Report of the United Nations High Commissioner for
Human Rights
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/232/93/PDF/G1823293.pdf?OpenElement
Als dat niet lukt, het staat het ook op onze website: http://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2018/12/Mental-health-and-human-rights-United-Nations-24-July-2018.pdf
De samenvatting vertalen wij als volgt:
In overeenstemming met resolutie 36/13 van de Mensenrechtenraad vond op 14 en 15 mei
2018 in Genève een raadpleging plaats over mensenrechten en geestelijke gezondheid.
Deelnemers bespraken het onderwerp geestelijke gezondheid als een mensenrechtenkwestie
en waren het erover eens dat de situatie kan worden verbeterd door systeembrede strategieën
en op mensenrechten gebaseerde diensten om discriminatie, stigma, geweld, dwang en
misbruik te bestrijden. Dit verslag bevat een samenvatting van de besprekingen, evenals
conclusies en aanbevelingen uit de raadpleging.
Uit het rapport vertalen wij als voorbeeld het volgende tekstfragment (A 12, pag. 5)
(…) het recht van iedereen op (..) de hoogst haalbare norm voor lichamelijke en geestelijke
gezondheid Speciaal rapporteur Dr. Dainius Pūras, heeft de alomtegenwoordige
stigmatisering, overmedicalisering en gebruik van geweld in beeld gebracht, die resulteerden
in schendingen van de mensenrechten van (…) personen met psychosociale handicaps
wereldwijd. Hij verwees naar de enorme macht-asymmetrieën, de overheersing van het
biomedische model en het bevooroordeelde gebruik van kennis, binnen de psychiatrie en de
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geestelijke gezondheidszorg, als obstakels voor de realisatie van mensenrechten (in de
geestelijke gezondheidszorg – vert.).
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Nieuws over de elektroshock
18 november 2018.
Gelezen op de website van de psychiater en auteur dr. Peter Breggin (VS).
Na tientallen jaren van ontkenning heeft de grootste fabrikant van elektroshockapparaten
(“elektroconvulsie therapie”, ECT) voor het eerst toegegeven dat er een risico op
“hersenschade” kan zijn bij ECT. Deze erkenning door Somatics, Inc., de fabrikant van het
shockapparaat typeThymatron, kwam in de vorm van een regelgevingsupdate die in oktober
2018 op haar website werd gepubliceerd.
Vertaling van het citaat uit de update van Somatics, oktober 2018:
“ECT kan leiden tot anterograde of retrograde amnesie. Dergelijke amnesie na de
behandeling verdwijnt meestal na verloop van tijd; echter onvolledig herstel is mogelijk. In
zeldzame gevallen kunnen patiënten permanent geheugenverlies of permanente
hersenbeschadiging ervaren. “
Zie Breggins bericht op https://breggin.com/alert-67-more-huge-ect-news/
Eerder plaatsten wij over ECT een vertaling van een korte samenvatting van Breggin:
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2015/12/ECT-brochure-concept-NCRM.pdf
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De psycho-farma-relatie in het kort
6 november 2018.
Voor buitenlandse belangstellenden bij onze informatiekraam gebruiken wij ons
Neuro/psycho/pharma ultrakorte overzicht op A5 formaat. (link)
De flyer is oorspronkelijk opgesteld om bezoekers aan psychiatrische congressen eraan te
herinneren hoe de zaken in hun vakgebied werken.
Deze flyer geeft informatie over:
De nauwe relatie tussen psychiatrie en de farmaceutische industrie, hoe de DSM ver buiten
het oorspronkelijke doel wordt gebruikt, de enorme invloed van de farmaceutische industrie,
het vage karakter van psychiatrische diagnoses, de theorie van de dominerende invloed van
de hersenen, de dominante invloed van toppsychiaters en de onbekende en schadelijke
effecten van psychofarmaca.
We hand-out our Neuro /Psycho /Pharma Cheat Sheet flyer to foreign visitors of psychiatric /
pharmaceutical congresses to remember how things work in their profession.
(link)
This flyer informs about:
The close relationship between psychiatry and the pharmaceutical industry, how the DSM is
used far outside the original purpose, the huge influence of the pharmaceutical industry, the
vague character of psychiatric diagnoses, the theory of the dominating influence of the brain,
the dominating influence of top-psychiatrists and the un-known and harmful effects of
psychotropic drugs.

Illustration: at the entrance of a neuropsycho-pharma congress
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Illustration: the psycho-pharma cheat sheet.
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2018/11/flyer-psycho-neuro-cheat-sheet-version2018-NCRM.pdf
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NCRM nieuwsbrief van oktober 2018
17 oktober 2018. De NCRM nieuwsbrief van oktober 2018 is beschikbaar op:
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2018/10/NCRM-nieuwsbrief-oktober-2018.pdf
Inhoud:
Publieksvoorlichting
September j.l. stonden onze vrijwilligers met een info-kraampje in
Amersfoort.
Tentoonstelling over misleiding en psychiatrie
Eind september organiseerden wij een kortdurende tentoonstelling in Amsterdam over de
schaduwkant van psychiatrie.
VU-onderzoek – ADHD-medicatie heeft nauwelijks invloed op schoolprestaties
Nieuw onderzoek.
“Ze waren van plan mijn kind elektroshocks te geven. Deze zorg wil ik niet voor mijn
kind.”
Boek van een verontruste ouder.
Niet iedereen die uit de pas loopt heeft een psychiatrische stoornis
Kritisch artikel over hoe psychische verschijnselen aan levensomstandigheden kunnen liggen.
Misleiding over ADHD in studieboek voor VWO
Een huisarts twitterde in september over stellige doch onjuiste opmerkingen over ADHD in
een studieboek.
Voormalig hoofdredacteur van Geneesmiddelenbulletin pleit in boek tegen
overmedicatie
Over ADHD noteert de auteur: “De autoriteiten, die de bevolking moeten beschermen tegen
ondeugdelijke medicijnen, hebben het mijns inziens volstrekt laten afweten.”
Pas op bij prenatale blootstelling aan antidepressiva
Over recent onderzoek, uitgevoerd bij het Psychiatric Institute in New York.
Uit de VS: aantal zelfmoorden neemt toe, het gebruik van antidepressiva ook
Twee onderzoekers twijfelen sterk aan de stelling dat gebruik van antidepressiva de kans op
zelfmoord verminderen.
Aanval op dr. Peter Gøtzsche
Dr. Peter Gøtzsche, onafhankelijk medicijndeskundige en auteur van o.a. het boek Dodelijke
psychiatrie, is nu aangevallen vanuit de Cochrane Collaboration, een organisatie die hij zelf
in het leven hielp roepen.
Bizar: In de VS krijgen 125.000 baby’s jonger dan 1 jaar psychiatrische medicijnen.
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2018/10/NCRM-nieuwsbrief-oktober-2018.pdf
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Tentoonstelling over misleiding en psychiatrie
17 september 2018
In september was er een drie-daagse tentoonstelling in Amsterdam onder het motto
misleiding in de psychiatrie. De tentoonstelling ging onder andere over het door farmaceuten
beïnvloedde gezichtspunt t.a.v. psychische problemen, waardoor psychiatrische medicatie een
hoge vlucht nam en waardoor o.a. 4% van de jeugd de drug Ritalin kreeg voorgeschreven.
Mede georganiseerd door het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM).

36

Hoe het mis kan gaan door in de molen van de
professionele hulp terecht te komen.
22 augustus 2018.
Wij ontvingen een lange brief van de heer X wiens leven normaal begon, maar wat fout
begon te lopen toen hij op het pad van de professionele hulp belandde.
Op onderstaande link vatte X de gebeurtenissen samen, met aan ons gericht de toestemming
om de samenvatting op de website te zetten.
Lees de brief

Degelijk artikel over foute behandeling van psychische
problemen. Terwijl andere wetenschappers in
neptijdschriften publiceren.
8 augustus 2018. De Volkskrant maakt bekend: Honderden Nederlandse academici hebben de
laatste jaren wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in bekende neptijdschriften. Zulke
tijdschriften publiceren tegen forse betaling ingezonden artikelen, zonder enige
kwaliteitsbeoordeling. De auteurs betalen honderden dollars voor publicatie.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/honderden-nederlandse-wetenschappersgepubliceerd-in-neptijdschriften~b7889a57/?utm_source=VK
Kritisch artikel in de Trouw over hoe psychische verschijnselen aan levensomstandigheden
kunnen liggen en niet als ziekten beschouwd zouden moeten worden:
https://www.trouw.nl/opinie/niet-iedereen-die-uit-de-pas-loopt-heeft-een-psychiatrischestoornis~aa7ab0fc3/

37

NCRM nieuwsbrief van juni 2018.
26 juni 2018.
Download de nieuwsbrief: http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2018/06/NCRMnieuwsbrief-juni-2018.pdf
Onderwerpen:
– Onze info-acties tegen het bedrog rond psychiatrische medicijnen.
– Gebruik van Ritalin neemt af en dat komt niet door nieuwe wetenschappelijke inzichten.
– Geweld en moord door pillen: een nieuwe publicatie van CCHR.
– Zelfmoord en antidepressivagebruik in VS: journalist maakt interessante grafiek.
– Slachtoffer van antidepressivum Seroxat (Paroxetine) door rechter in gelijk gesteld.
– Kinderarts Hans Asperger, die van het Asperger-syndroom, werkte actief samen met het
naziregime.
– Omstreden wetsvoorstel in Beieren over controle van politie en justitie over psychiatrisch
patiënten.
– Een artikel met uitgebreide kritiek op een test van Deep Brain Stimulation.
– CCHR actie in de VS om elektroshock voor kinderen (!) te verbieden.
– Bij-effect van een keelontsteking aangezien voor een psychische afwijking.
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Farmaceut GSK verliest zaak over bijwerkingen Seroxat
(Paroxetine)
16 juni 2018.
Mensen die als jongere Seroxat (Paroxetine) voorgeschreven hebben gekregen en (mogelijk)
daarvan nadeel ondervinden: opgelet!
Uniek vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland, in Utrecht, tegen het farmaceutische
concern GlaxoSmitKline (GSK). De rechter stelt een nu 32-jarige Zeeuw in het gelijk, die
zich ernstig psychisch en sociaal beschadigd voelt sinds hij in zijn tienerjaren dit middel
voorgeschreven kreeg. Het slachtoffer heeft onder invloed van het middel diverse
zelfmoordpogingen ondernomen.
Ook letselschade-advocaat mr. Lensen gelooft in een bredere omvang van het psychische
leed onder jonge gebruikers van weleer. Daarom is gisteren (15 juni 2018) de Stichting
SeroxatClaim opgericht. Lensen: „Het vonnis van de rechtbank zet de deur open naar meer
schadevergoedingen in deze affaire.” (ref. artikel de Telegraaf, 16 juni 2018)
Seroxat werd in 1992 op de markt gebracht door het farmaceutische bedrijf SmithKline
Beecham, sinds 2000 bekend als GlaxoSmithKline. Het Amerikaanse ministerie van Justitie
legde GSK in 2012 een boete op van $ 3 miljard, inclusief een bedrag voor het achterhouden
van gegevens over Paroxetine, het op illegale wijze promoten voor gebruik door personen
jonger dan 18 jaar en het opstellen van de berucht geworden “studie 329”, die op een
misleidende manier meldde dat het medicijn effectief was bij de behandeling van depressie
bij adolescenten. (ref. o.a. de Engelstalige Wikipedia).
Het
vonnis: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:2298
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Pamflet over ADHD
4 april 2018. Een aantal redenen waarom ADHD-medicatie uit de hand kon lopen.
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2018/04/ADHD-kort-overzicht-NCRM.pdf
Met onder andere:
•
•
•
•
•
•
•

ADHD en het psychiatrisch handboek
De dominante rol van top-psychiaters
Behandelingsrichtlijnen
Ritalin
Alternatieve therapie is een ondergeschoven kindje
Waarom gebruik van ADHD-medicatie zo explosief kon toenemen
Kinderrechten en de plicht van de overheid, van wetenschappers en (met name) van
ons

Twee notities van kritische psychiaters
2 april 2018.
•

Waarom psychiaters zo fel reageren op kritiek

https://depsychiater.nl/jaargangen/2018/1/dubbelblind.html (de complete tekst is alleen te
lezen voor leden van de NvVP)
In de maatschappelijke discussie rondom antidepressiva zagen wij psychiaters in de
verdediging schieten. Waarom is het voor onze beroepsgroep zo lastig om open te staan voor
kritiek? In dit artikel bespreken wij twee paradigma’s die daar ons inziens een grote rol in
spelen. Het eerste is ‘evidence based medicine leidt tot harde conclusies’; het tweede ‘de
psychiater is een medisch specialist zoals alle andere’.
‘Alleen wanneer we verantwoordelijkheid nemen voor terechte kritiek, zijn we geloofwaardig
in onze verdediging’
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——•

Kritische deskundigen zijn bezorgd over incomplete gegevens m.b.t. afkicken
van antidepressiva.

http://cepuk.org/2018/03/01/royal-college-psychiatrists-challenged-burying-inconvenientantidepressant-data/
The Royal College of Psychiatrists challenged over burying or inconvenient
antidepressant data
To: Professor Wendy Burn, President – Royal College of Psychiatrists; Professor David
Baldwin, Chair, Psychopharmacology Committee – Royal College of Psychiatrists.
February 28, 2018
Dear Professors Burn and Baldwin
On 24.2.2018 The Times published a letter signed by you, in your capacities as President, and
Chair of the Psychopharmacology Committee, of the Royal College of Psychiatrists (RCP).
In that letter you made the following claim: ‘We know that in the vast majority of patients,
any unpleasant symptoms experienced on discontinuing antidepressants have resolved within
two weeks of stopping treatment’
We believe that statement is not evidence-based, is incorrect and has misled the public on an
important matter of public safety.
Although more research may be needed before any definitive statements on this issue can be
made we note that even the RCP’s own survey of over 800 antidepressant users, reported in
the RCP document ‘Coming Off Antidepressants’, found that withdrawal symptoms were
experienced by the majority (63%) and ‘…. generally lasted for up to 6 weeks’ … and that ‘A
quarter of our group reported anxiety lasting more than 12 weeks’.
We further note, however, that within 48 hours of making your misleading statement in The
Times you removed the ‘Coming Off Antidepressants’ document from your RCP website.
One interpretation of this action, and the timing thereof, is that you wanted to prevent the
public from seeing evidence that contradicts your claim in the Times.
We are considering lodging a formal complaint with the appropriate professional body about
your misleading the public on a matter of public safety. We would first, however, like to give
you the opportunity to publicly retract, explain and apologise for the statement, in The Times
and on the RCP website. Alternatively please provide us with the research studies on which
you based the statement that ‘in the vast majority of patients, any unpleasant symptoms
experienced on discontinuing antidepressants have resolved within two weeks of stopping
treatment’.
We will await your response for one week before deciding whether to lodge the
aforementioned complaint.
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Please note that, as this is an urgent matter of public safety, we are making the concerns
expressed in this letter public. We may also make public your response.
Yours sincerely,
Dr John Read Professor of Clinical Psychology University of East London
On behalf of:
Dr Steven Coles (Clinical Psychology) Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation Trust
Dr James Davies (Medical Anthropology) University of Roehampton Dr Pieter Groot
(Psychiatry) University of Maastricht Professor Peter Kinderman (Clinical Psychology)
University of Liverpool Dr Hugh Middleton (Psychiatry) University of Nottingham Professor
Jim van Os (Psychiatry) University of Maastricht Professor David Pilgrim (Clinical
Psychology) University of Southampton Professor John Read (Clinical Psychology)
University of East London Professor Sami Timimi (Psychiatry) Lincolnshire Partnership
NHS Foundation Trust

NCRM nieuwsbrief van februari 2018
23 februari 2018. Download de nieuwsbrief van februari 2018:
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2018/02/NCRM-nieuwsbrief-februari-2018.pdf
Met als onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agressie door psychiatrische medicijnen
Schietpartij in Florida.
Een 19-jarige schutter doodde op 14 februari jl. 17 mensen bij een schietpartij
in Florida, VS.
Over lobbywerk om medicijngebruik van daders niet vrij te geven.
Uitzending van Zembla over de gebeurtenissen in 2012, toen James Holmes een
bloedbad aanrichtte in een bioscoop in de VS.
Uitzending van Zembla, 17 januari 2018 Antidepressiva, Recept voor moord?
De financiële band tussen de European Medicine Agency en de farmaceuten.
Psycho-stimulerende drug Medikinet nu goedgekeurd voor gebruik door volwassenen.
Een andere kijk op ADHD.
Een bericht van een ervaringsdeskundige.
Dwangbehandeling: grove behandeling, afzondering en gevaarlijke medicatie komen
nog steeds voor.
Het standpunt van medicijndeskundige dr. P. Gotzsche.
Leger gaat experimenteren met drugs bij trauma’s.
Oproep: Meld ernstige bijwerkingen van ADHD medicijnen!
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Het spook uit het verleden
1 januari 2018.
Op de laatste dag van 2017 ontvingen wij een bericht van een ervaringsdeskundige, die
daarmee een (voorlopige?) conclusie trekt over haar ervaringen in een psychiatrische
inrichting.
Webredacteur.
———————Het antwoord – tijd om los te laten
Diana Wolsink-van Landeghem
Jarenlang heb ik gewacht op ‘het’ antwoord. Ik kreeg het namelijk niet van de psychiaters die
mij ‘behandeld’ hadden in 2009 en 2010. En ik zal het waarschijnlijk nooit van ze krijgen.
Maar ik zit nu eindelijk dichtbij. Het ging om het antwoord op de vraag ‘waarom hebben
jullie mij een jaar lang medicijnen gegeven in een dusdanige dosering dat ik er dood van
wilde, en hebben jullie nooit naar mijn noodkreten geluisterd die ontstaan waren door deze
dosering medicatie’ in andere woorden ‘waarom hebben jullie, lijkt het, willens en wetens
mij medicijnen gegeven in een dosering dat ik er dood van wilde en hebben jullie nooit naar
mij geluisterd al die keren dat ik rustig vertelde dat dit kwam door de te hoge dosering’?
Ik heb dus langer dan een jaar achtereen neuroleptica gekregen, in de vorm van
dwangmedicatie, in een dusdanig hoge dosering dat ik in die periode alleen nog maar dood
wilde.
Dit was in het jaar 2010. ‘Ze’ zeiden dat ik maar afleiding moest zoeken en dat deed ik ‘dan
maar’. Ik nam drie baantjes tegelijk, ik ging weer aan de universiteit studeren en ik ging
sporten. En/maar ondanks dat wilde ik dood.
Ik heb in 2010 acht suïcidepogingen ondernomen.
En nu, eind 2017, lijk ik eindelijk ‘het’ antwoord gevonden te hebben. Het was simpelweg
protocol, het was ‘zoals het volgens het boekje hoorde’. Iedereen kreeg die dosering en dat
een jaar lang. Hier werd niet naar het individu gekeken, hoe die daarop reageerde. Enkel naar
‘het boekje’. Met andere woorden: het was niet persoonlijk. ‘Ze deden alleen maar hun
werk’. Ich habe es nicht gewusst.
Ja, ik had een van de psychiaters behoorlijk kwaad gemaakt toen ik mijn mening over de
psychiatrie liet blijken. Zou het kunnen dat hij daar wrok over had en mij daarom een jaar
lang medicijnen gaf in een dusdanige dosering, dat ik alleen nog maar dood wilde? Zou het
een combinatie zijn van ‘volgens het boekje handelen’ en persoonlijke boosheid/wrok?
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Psychiaters zijn ook maar mensen. En ik ben ook maar een mens. Ik zat ze eind 2009
inderdaad behoorlijk op de kast te jagen. Was dit (dan) hun tegenreactie?
Ik denk al langer dan tien jaar dat de psychiatrie anders kan. Dat het Liefdevoller kan. En
moet. Anders maak je mensen ‘chronisch ziek’. Ik geloof daar niet in. Ik geloof in
verbinding, compassie, empathie, mededogen, respect en gelijkwaardigheid. In Liefde. Er kan
en moet veel anders in de psychiatrie. Dit instituut lijkt nog op een instituut van de jaren 50
van de vorige eeuw.
Voor meer informatie lees mijn boekje ‘Een andere psychiatrie – Terugkomen bij Jezelf’.
( http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2018/01/Een-andere-psychiatrie-Terugkomen-bijjezelf-Diana-Wolsink-van-Landeghem-2017.pdf )
Na jaren emotie en speculeren lijkt de tijd gekomen te zijn dat ik dit hele M.- verhaal
eindelijk los kan laten. (Naam van de instelling verwijderd. Dit is de instelling waar ik
‘behandeld’ ben in 2009/2010). Dat ik dit spook uit mijn verleden achter mij kan laten. Ik
heb ‘het’ antwoord gekregen en in mijzelf gevonden. Het is ‘protocol’ of een mix tussen
‘protocol’ en persoonlijke wrok.
Ik heb nog steeds het email adres van mijn ‘hoofdbehandelaar’ uit die tijd, maar die mailt
nooit terug. Ik zou van hem willen weten in hoeverre ‘persoonlijke wrok’ een rol heeft
gespeeld. Blijkbaar heb ik (nog) behoefte aan die bevestiging.
Ik heb er vele tranen over gelaten. Ik heb veel woede gevoeld. En veel woede gevoeld terwijl
ik tegelijk tranen liet. Ik voel dat het tijd is om dit hele verhaal los te laten.
Wie weet komt ‘het’ antwoord nog, wie weet komt het niet. Ik accepteer dat wat nu is.
Ik laat het los.
Diana.
————————–
Zie ook de mondelinge verklaring op https://www.youtube.com/watch?v=7-EezNJyvfU
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Via een slimme procedure is de psycho-stimulerende drug
Medikinet nu goedgekeurd voor gebruik door
volwassenen. December 2017
21 december 2017.
Het gebruik van methylfenidaat (het werkzame middel van Medikinet, Ritalin en andere
ADHD-medicijnen) door volwassenen met ADHD is nu goedgekeurd. Het gaat voorlopig
alleen om het merkmiddel Medikinet. Dit maakt het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG) bekend.
Eind 2016 oordeelde het CBG nog dat de voordelen van deze medicamenteuze behandeling
bij deze groep niet opwogen tegen de nadelen. April 2017 waarschuwde de meldingssite
Lareb nog voor gevaar van gebruik van dit middel bij volwassenen omdat 3 sterfgavallen
ermee in verband gebracht waren.
Voor jongeren is dit soort medicatie toegestaan, blijkbaar accepteert men bij jonge harten en bloedvaten dit risico. De langetermijn veiligheid voor onvolwassen breinen is overigens nooit
vastgesteld. In ieder geval bleek eerdere dit jaar dat Ritalin de groei belemmert.
De lezer moet weten dat de inkomsten van CBG voor het grooste deel van farmaceuten
afkomstig is. (Evenals de EMA trouwens, het Europese medicijnagentschap dat onder veel
mediagejubel kort geleden Nederland is binnen gehaald.)
https://www.medischcontact.nl/arts-in-spe/nieuws/ais-artikel/methylfenidaat-voorvolwassenen-goedgekeurd.htm
De melding door CBG: https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2017/12/19/adhd-medicatievoor-volwassenen-goedgekeurd
Onze brief naar leden Tweede Kamer, commissie VWS: http://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2017/12/Brief-Kamercommissie-VWS-over-goedkeuring-methylfenidaatvolwassenen-22-dec-2017-NCRM.pdf
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OPROEP: MELD BIJWERKINGEN VAN ADHDMEDICIJNEN
17 december 2017.
Ongeveer 4% van de Nederlandse jeugd gebruikt Ritalin als medicijn tegen ADHD. Zowel de
ADHD-diagnose als de therapie met medicatie zijn onderwerp van kritiek.
Ritalin en andere methylfenidaat-bevattende medicijnen zijn geen onschuldige middelen. Ter
voorbereiding van een actie om de explosieve toename van het gebruik van dit soort
medicatie en de achtergrond daarvan op effectieve wijze aan de kaak te stellen, zoeken wij
mensen die bij hun kind ernstige bijwerkingen van Ritalin en soortgelijke medicijnen hebben
ondervonden.
Als u dergelijke bijwerkingen bij kinderen in uw nabijheid hebt ervaren en u wil daarvan
getuigen, dan zouden wij dankbaar zijn om die informatie te ontvangen.
Onze contactgegevens zijn:
Per mail : ncrminfo@gmail.com
Per post : Stichting NCRM, Postbus 94427, 1090 GK Amsterdam.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
De NCRM-vrijwilligers

Meld bijwerkingen van Ritalin of ander psychostimulerend middel
8 oktober 2017.

NCRM nieuwsbrief oktober 2017
7 oktober 2017.
De nieuwsbrief van stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens van oktober
2017 is te downloaden via: http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2017/10/NCRMnieuwsbrief-oktober-2017.pdf*
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Oproep om bijwerkingen van Ritalin te melden
NCRM voorlichtingsacties op straten en pleinen
Moordpartijn door psycho-actieve stoffen
Volgens door het Ministerie gevonden gegevens werd in 2015 in de curatieve GGZ
elektroshock toegepast op 966 patiënten
In de VS elektroshock op jonge kinderen
ADHD-medicatie, einde aan de groei. En dat komt niet door gewijzigd
wetenschappelijk inzicht van top-psychiaters
Nieuw ADHD-medicijn: Mydayis;
Belangrijke verklaring over geestelijke gezondheidsorg door een speciale rapporteur
van de Verenigde Naties.
Wij hebben een nieuwe flyer, vooral voor buitenlandse bezoekers aan onze kraam: de
Neuro / Pharma / Cheatsheet
Radio interview Argos: Luis in de pels van de farmacie
Uit de veelheid aan publicaties die internationaal verschijnen selecteren wij er twee:
o Resultaat van onderzoek in Zweden naar het verband tussen antidepressiva en
zelfmoord onder jonge vrouwen
o Depressie, angst, schizofrenie door cannabis

Opvraag van gegevens elektroconvulsietherapie (ECT;
elektroshock)
21 juni 2017.
Februari 2017 vroegen wij bij instellingen die ECT toepassen om gegevens over de omvang
daarvan. Wij ontvingen geen reacties.
Daarna vroegen wij aan de minister om gegevens, die wij ontvingen per brief van 22 mei
2017. Link: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheidwelzijn-en-sport/documenten/brieven/2017/05/24/opvraag-van-gegevens-over-toepassingvan-elektroconvulsietherapie-in-nederland
In het kort: volgens door het Ministerie gevonden gegevens werd in 2015 in de curatieve
GGZ 14.858 keer ECT toegepast op 966 patiënten, waarvan 28 keer ECT onder dwang. Van
ECT in de langdurige zorg zijn geen cijfers te achterhalen.
De vaste Kamercommissie VWS accepteerde het antwoord van het Ministerie, omdat de
Minister correct had gehandeld. link
Wij hebben in onze correspondentie met de Tweede Kamer de volgende bevindingen
genoemd:
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Bijwerkingen
Tegenover de mening van promotors van ECT staan onafhankelijke deskundigen, die o.a. de
volgende punten noemen: (ref. 1)
– Geheugenverlies.
– De stroomstoot kan een kunstmatige euforie veroorzaken die door ECT-artsen ten onrechte
een verbetering wordt genoemd.
– ECT veroorzaakt hersenschade. Neurogenese (groei van nieuwe hersencellen) na ECT
wordt soms aangevoerd als argument pro ECT maar is in werkelijkheid weefsel dat zich
herstelt na schade door ECT.(ref. 2)
– Melding van positief effect van pseudo-ECT, zonder spanning en stroom; therapeutisch
effect van de indrukwekkende technische entourage.
– ECT vermindert vermogen van patiënten om te protesteren, de patiënt wordt volgzamer,
waardoor overtreding van mensenrechten dreigt.
De Amerikaanse FDA geeft een meer complete lijst van bijwerkingen van ECT. (ref. 3)
Ref.:
1 Breggin (http://www.ectresources.org/ ).
2 Compacte technische info over ECT op https://www.cchrint.org/ect-basics/
3 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-12-29/pdf/2015-32592.pdf

ECT psychiater maakt apparatuur gereed.
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NCRM nieuwsbrief van mei 2017
10 mei 2017.
Nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
– Eerste NCRM-demonstratie tegen misstanden in de psychiatrie van 2017.
-Onderzoek naar toepassing van elektroshock in Nederland.
-Grote demonstratie tegen congres van de European Psychiatric Association. 2000 mensen
protesteerden tegen het jaarlijkse congres van de European Psychiatric Association (EPA) in
Florence.
– Hoofdredacteur Geneesmiddelenbulletin uitte terechte kritiek op ADHD medicatie voor
volwassenen.
– Doden door ADHD medicatie voor volwassenen. Bijwerkingencentrum Lareb en College
ter beoordeling van Geneesmiddelen publiceerden waarschuwingen.
– Kinderen met groeiachterstand door ADHD medicatie. Kinderen lopen gemiddeld 4,7 cm
groeiachterstand op.
– Dure hersenstudie levert niets op. Uitgebreide kritiek op gepubliceerd resultaat van
onderzoek van omvangrijk ENIGMA brein-onderzoek consortium. De Madinamerica
website organiseerde een petitie om het artikel teruggetrokken te krijgen.
– Tekeertegendeisoleer organiseerde een demonstratieve optocht in Utrecht.
– Medicijnvrije behandeling in Noorse psychiatrie.
Op de deur naar één van de verdiepingen van het Asgard psychiatrisch ziekenhuis in
Noorwegen staat een opvallende tekst: medicijnvrije behandeling.
– Gebruikscijfers psychofarmaca Nederland.
De Nieuwsbrief is te vinden op: http://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2017/05/Nieuwsbrief-NCRM-mei-2017.pdf
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Grote demonstratie tegen congres van de European
Psychiatric Association
3 april 2017. Het jaarlijkse congres van de European Psychiatric Association (EPA) is dit jaar
gehouden in Florence. Opnieuw gesteund door een flink aantal farmaceutische bedrijven.
Voor de openingsdag hadden onze zusterorganisaties in Italië (CCDU) een manifestatie
georganiseerd, waarvoor tussen 1500 en 2000 mensen waren komen opdagen. De tocht ging
door de binnenstad en menig toerist kreeg de boodschap mee hoezeer psychiatrische
theorieën op drijfzand zijn gebouwd en over de desastreuze effecten. Ook liep er een
organisatie mee die zich teweer stelt tegen psychiatrische ingrepen die gezinnen uit elkaar
drijven.

Actie tegen psychiatrisch congres, Florence, 1 april 2017.
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Hoofdredacteur Geneesmiddelenbulletin bleef binnen de
grenzen bij zijn kritiek op ADHD medicatie bij
volwassenen.
21 maart 2017.
Een psychiater had bij het tuchtcollege geklaagd dat de uitlatingen van D. Bijl,
hoofdredacteur van Geneesmiddelenbulletin, in een publicatie en op tv over de veiligheid en
effectiviteit van medicamenteuze behandeling van volwassenen met ADHD tot onrust onder
zijn patiënten hadden geleid. Bijl bekritiseerde het toenemend voorschrijven van
methylfenidaat bij deze groep, terwijl het middel voor volwassenen niet geregistreerd staat.
Hij wees daarbij op de weigering van de EMA (Europese registratieautoriteit voor
geneesmiddelen) om een handelsvergunning te verlenen voor het ADHDmedicijn Concerta
(methylfenidaat), omdat de werking niet tegen de bijwerkingen zou opwegen.
De klacht is afgewezen.
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ctg-gebu-hoofdredacteur-bleefbinnen-de-grenzen.htm
Het betreffende actualiteitenprogramma terugkijken: https://www.npo.nl/brandpunt/19-102014/KN_1661808
Volledige uitspraak op: http://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI__NL__TGZCTG__2017__95

Dure hersenstudie levert niets op. Maart 2017
1 maart 2017.
In februari 2017 presenteerden de media een onderzoeksresultaat (link) van het ENIGMA
brein-onderzoek consortium, waarbij de teneur was dat “ADHD gewoon een hersenziekte is”.
Een meer genuanceerd en zeer kritische reactie is hier te vinden:
http://www.drukendwars.nl/adhd-peperdure-hersenstudie-levert-niks-op-2/
Ook in Trouw:
https://www.trouw.nl/opinie/peperdure-hersenstudie-adhd-levert-niks-op~a78e5ac7/
Over datzelfde onderzoek een reactie van Trudy Dehue in de Volkskrant:
http://www.volkskrant.nl/opinie/laat-het-stigma-op-afwijken-en-stoornissenvaren~a4467533/
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Enkele gebruikscijfers psychofarmaca Nederland.
8 februari 2017
Gegevens opgevraagd bij Stichting Farmaceutische Kengetallen (januari 2017) en genoteerd
van de GIP databank (was december 2016 geüpdatet met gegevens tot en met 2015)
Het slechte nieuws is dat globaal de gebruikscijfers blijven stijgen. Het goede nieuws is dat
voor jongeren het gebruik van enkele psychofarmaca voor het eerst daalt. Ook
psychostimulantia (voor ADHD)
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2017/02/Gebruik-enkele-psychofarmaca-Nederlandcijfers-tot-en-met-2016.pdf

Nieuwtjes psychiatrie
29 januari 2017
Poging om klokkenluider weg te werken via het psychiatrisch circuit.
Defensie heeft geprobeerd luchtmachtpiloot en klokkenluider Victor van Wulfen te
psychiatriseren. Hiervoor werden diverse gebeurtenissen verzonnen, waaronder twee
gesprekken met een psycholoog en een gesprek met zijn squadroncommandant. Lees verder
Toestanden in België.
België is een van de weinige Westerse landen waar psychiatrische patiënten tegelijk
afgezonderd én vastgebonden worden, en ook nog medicatie krijgen die hen kalmeert. Dat
zou verboden moeten zijn, zegt psychiater Chris Bervoets. Lees verder
De Wandeling. Over psychose en hoe een psychiater tenslotte iemand van de medicijnen
af hielp.
Gesprek met Bram Berkvens, een vlotte en goedlachse Brabander die vertelt hoe het is om
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psychotisch te zijn. Het is moeilijk voor te stellen dat Bram vijf keer gedwongen werd
opgenomen, omdat hij psychotisch was. Dertien jaar lang slikt Bram allerlei medicijnen om
de demonen in zijn hoofd te onderdrukken. De bijwerkingen van deze medicijnen waren
soms alleen nog heftiger dan de psychoses zelf. Lees verder

NCRM nieuwsbrief december 2016

12 december 2016
Nieuwsbrief met als onderwerpen:
*Startmanifestatie stichting MIND. En onze melding van ongewenste dwang.
*Busramp Sierre, mogelijk bij-effect van medicatie; stichtingen vragen bloedmonster op.
*Nederlandstalige versie van dr. Peter Gøtzsche’s boek Dodelijke psychiatrie in december
verschenen. *Gedwongen behandeling in de geesteszorg.
*Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag van start.
*Gebruikscijfers medicatie 2015 nu beschikbaar.
*American Psychiatric Association promoot ECT (electroshock therapie) voor kinderen en
tieners.
*Nieuwsjaarswens van onze vrijwilligers.
Lees de nieuwsbrief op: http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2016/12/NCRMnieuwsbrief-december-2016.pdf
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Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag van start
10 november 2016
Op 1 december aanstaande gaat de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag van start.
Doel van dit samenwerkingsverband is het beantwoorden van vragen vanuit de samenleving
en de wetenschap over gepaste zorg bij ADHD en druk gedrag. In 2014 verscheen een
rapport van de Gezondheidsraad naar aanleiding van het sterk toegenomen gebruik van
medicatie voor de behandeling van ADHD bij kinderen. Terwijl er geen aanwijzingen zijn dat
het gedrag van kinderen in de afgelopen decennia is veranderd, blijkt een groeiend aantal
jeugdigen met ADHD-achtige problemen in het hulpcircuit terecht te komen. Een belangrijke
conclusie van de Gezondheidsraad was dat meer kennis noodzakelijk is om te bepalen of
kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben, zonder daarbij in een te zwaar zorgtraject
terecht te komen (“gepaste zorg”).
Interessant aspect is dat ook instellingen die nogal tot pro-medicatie neigden nu meedoen.
http://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/news/academische-werkplaatsadhd-en-druk-gedrag-van-start
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Busramp Sierre, stichtingen vragen bloedmonster op.
15 oktober 2016.
Op 13 maart 2012 reed een Belgische touringcar frontaal tegen een muur in een tunnel in
Sierre, Zwitserland. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven waaronder 6 Nederlandse en
16 Belgische kinderen.
Bij het onderzoek bleek dat de chauffeur Paroxetine, een SSRI-type antidepressivum,
gebruikte. Een mogelijke verklaring van de toedracht is dat de chauffeur door bijwerkingen
van dat medicijn ernstig geestelijk ontregeld was en daardoor die ramp veroorzaakte.
Van het forensisch onderzoek van de bus ramp is een hoeveelheid bloed van de chauffeur
bewaard gebleven. Dit bevindt zich tot op heden onder controle van de Zwitserse autoriteiten.
Op dit bloed is nooit een onderzoek naar dit effect gedaan.
Om deze onzekerheid weg te nemen, en om informatie toe te voegen aan de kennis die
bestaat over de bijwerkingen van Paroxetine, heeft Stichting Busramp Sierre en stichting
Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (deze website) aan en aantal politici in
Nederland en België om hulp gevraagd om dat bloed onderzocht te krijgen.
Zie Website Stichting Busramp Sierre.

Gedwongen opnamen en mishandeling in de
geestelijke gezondheidszorg -September 2016
29 september 2016.
Misstanden in de GGZ waarvan een aanzienlijk aantal beleidsverantwoordelijken niet weten
of niet willen weten. Gedwongen opnamen, medicatie in plaats van therapie, de patiënt die
niet voor vol wordt aangezien zodra hij/zij de diagnose van psychiatrisch patiënt krijgt.
Informatie aan de hand van vier praktijkgevallen.
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2016/09/Gedwongen-behandeling-mishandeling-inde-geestelijke-gezondheidszorg.pdf
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Nieuwsuur TV: dwang in de GGZ
30 augustus 2016.
Aantal gedwongen opnamen neemt toe.
Nieuwsuur deed op 29 augustus mooi verslag van de situatie:
http://www.npo.nl/nieuwsuur/29-08-2016/VPWON_1248568
Vanaf 31:30 minuten in de uitzending.

Zie ook: http://www.platformggz.nl/lpggz/newsitems/ni003232
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Gebruik methylfenidaat groeit steeds minder sterk (maar
neemt nog steeds toe …) – Augustus 2016
24 augustus 2016.
Bericht van Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).
Hoewel het aantal gebruikers van het ADHD-middel methylfenidaat over de hele linie nog
wel toeneemt, valt die stijging de laatste jaren telkens lager uit. Onder kinderen tussen de vijf
en vijftien jaar heeft de groei van het aantal gebruikers van methylfenidaat in 2015 al voor het
tweede jaar op rij plaatsgemaakt voor een daling.
Ons commentaar:
SFK meldt “De daling is mogelijk het gevolg van meer (media)aandacht voor het
voorschrijven van medicatie voor ADHD bij kinderen”. Blijkbaar moet er eerst flink aan de
bel getrokken worden voordat gezond verstand intreedt. Compliment voor kritische burgers,
parlementariërs, deskundigen, beleidsverantwoordelijken en verontruste burgers die hun
mond open deden.
https://www.sfk.nl/nieuws-publicaties/PW/2016/gebruik-methylfenidaat-groeit-steedsminder-sterk
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NCRM nieuwsbrief van augustus 2016
3 augustus 2016
De NCRM nieuwsbrief van augustus 2016 is te vinden op http://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2016/08/NCRM-nieuwsbrief-augustus-2016.pdf
Onderwerpen:
* NCRM actie bij een psychiatrisch congres in Amsterdam, Vrije Universiteit, 13 juli 2016.
* Verbijstering over voorstel Schippers aanscherping Wet verplichte ggz: iedereen zou
opgepakt kunnen worden.
* Onze ervaringen met het onderwerp psychiatrische ongewenste gedwongen behandeling.
* Een praatje van medisch onderzoeker dr. Peter Gøtzsche waarin hij pleit voor afschaffen
van gedwongen behandeling in de geesteszorg.
* Opnieuw een artikel over het groeiende afzetgebied voor psychostimulantia: ADHD voor
volwassenen.
* Vaker diagnose die niet klopt bij hoogbegaafden.
* Psychiatrische medicijnen als oorzaak van moord en agressie.
* De Amerikaanse kritische psychiater dr. Peter Breggin schreef een overzicht over gevallen
van door pillen veroorzaakte moord en agressie.
* Onderzoek naar verband tussen pillen en zelfmoorden in het leger van de VS.
* Geïmplanteerde mood-control.
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Forced Psychiatric Treatment Must be Abolished
20 juni 2016
Lezing van de Deense expert dr. Peter Gøtzsche over gedwongen behandeling in de
psychiatrie.

https://youtu.be/iTQ4t7RmyfM

Vaker diagnose die niet klopt bij hoogbegaafden
20 juni 2016
Hoogbegaafde kinderen krijgen steeds vaker onterecht een psychiatrische diagnose.
Artikel in NRC:
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/06/18/vaker-diagnose-die-niet-klopt-bij-hoogbegaafden1628239?utm_source=NRC&utm_medium=banner&utm_campaign=Paywall
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Psychiatrische onnodige ongewenste gedwongen
behandeling
22 mei 2016
Onnodige ongewenste gedwongen behandeling, soms inclusief gedwongen medicatie, ook in
Nederland!
1. Er is geen therapie, 2. de psychiater ziet medicatie als therapie, 3. intimiderende
omstandigheden, 4. vrijheidsberoving op discutabele gronden.
Als je dan geen solide sociaal netwerk hebt, dan zit je in een Kafkaiaanse val…
Wij hebben een brief over dit onderwerp naar parlementariërs gestuurd:
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2016/05/Gedwongen-behandeling-in-de-GGZNCRM-11mei2016.pdf
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Nieuwsbrief mei 2016
30 april 2016
De nieuwsbrief van mei, van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens is hier te
downloaden.
De nieuwsbrief omvat de volgende onderwerpen:
– Onze publieksacties
– Aanwijzingen voor gedwongen behandelingen met gevaarlijke psychofarmaca
– Binnengekomen meldingen van schokkende ervaringen met psychiatrische behandeling
– Gebruikscijfers psychofarmaca.
– Overzicht van de situatie in de psychiatrie; medicatie, elektroshock etc.
– Pesticiden veroorzaken gedragsveranderingen bij kinderen
– De ADHD-epidemie, onderzoeksjournalistiek bij KRO-NCRV De Monitor
– Antipsychiater Jan Foudraine overleden
– Zembla TV: Een miljoen Nederlanders slikt antidepressiva
– Agressie verdubbelt bij antidepressivagebruik door jongeren
– Tweede Kamer, SP betrekt medicijnen bij drugsdebat
– Kamervragen over de ADHD epidemie
Klik hier voor de nieuwsbrief.
Als u op de verzendlijst wil komen, of als u onze nieuwsinformatie niet meer wenst te
ontvangen, meld dat dan aan ncrminfo@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Het NCRM team

Ritalin op school.
11 april 2016

Kritische column van Harriet Duurvoort in de Volkskrant van 11 april 2016.
“..Kinderen met een beperking als ADHD of autisme moeten in de mal van
een reguliere, vaak overvolle klas gewurmd worden ..”
http://www.volkskrant.nl/opinie/afgedwongen-medicatie-is-eenschande~a4279452/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=s
hared%20content&utm_content=paid&hash=630cb3a9101bf4bfad59e1b1222fe94d2
092a429
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Pesticiden: gedragsverandering bij kinderen
3 april 2016
Bestrijdingsmiddelen, hormoonverstoorders, vlamvertragers en perfluorverbindingen zitten in
producten die we dagelijks gebruiken en via ons voedsel nemen we ze op. Steeds meer wordt
er bekend over de gevolgen van deze chemische stoffen voor het milieu, de dieren en de
mens zelf. Nieuw onderzoek van Europese wetenschappers toont nu ook directe gevolgen aan
voor het gedrag van kinderen.
Reporter Radio ging op bezoek bij Milou Dingemans, onderzoeker Neurotoxicologie
Universiteit van Utrecht en bij Marijke de Cock (Vu), wat kunnen zij vertellen over de
gevolgen van pesticiden voor kinderen? In de studio de coördinator van het Europese
DENAMIC onderzoek: dr Pim Leonards (Vu).
Henk van Gerven, lid Tweede Kamerlid, SP, reageert in de uitzending op de bevindingen.
http://www.radio1.nl/item/350764Pesticiden:%20een%20groot%20risico%20voor%20kinderen.html
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Hearing Tweede Kamer, dr. Peter Gøtzsche
30 maart 2016
Dinsdag 29 maart 2016 was er een openbare hoorzitting, georganiseerd door leden van de
Tweede Kamer commissie VWS, op instigatie van stichting Wemos (zie link onderaan).
Vijf Kamerleden lieten zich voorlichten door dr. Peter Gøtzsche medisch onderzoeker en
auteur van enkele kritische boeken over overmedicatie, gevaar van medicijnen en kritiek op
psychiatrie.
Zijn punt is o.a. dat met name psychiatrische medicijnen de op 2-na-grootste doodsoorzaak is
in de VS en Europa. Op de publieke tribune zaten ca. 40 belangstellenden.
De zitting was in 2 halve uren verdeeld: eerst Gøtzsche die zijn verhaal vertelde, daarna een
vragenronde van de Kamerleden. Aan het eind van zijn voordracht gaf Gøtzsche een
samenvatting en adviezen. Zeer in het kort: Big Pharma weren uit onderzoek, onderwijs en
adviescommissies. Lang lopend onderzoek doen naar
medicijnen, onderzoekskwaliteit verbeteren.
De Kamerleden waren: Van Gerven (voorzitter), Teunissen
(griffier), Bruins Slot (CDA), Van Dijk (PvdA), Voortman
(Groen links), Rutte (VVD, niet premier Rutte).
Ondanks de complexiteit van het onderwerp kregen de
Kamerleden een goed beeld van de situatie. Wij hopen, en
zullen blijven aandringen, op effectieve maatregelen.

Het meest recente boek van Gotzsche dat later dit jaar in
Nederlandse vertaling verschijnt.
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Kort overzicht van toename van voorgeschreven
psychiatrische medicijnen, ECT, etc.
28 maart 2016
–

Overzicht gebruik antidepressiva, antipsychotica en psychostimulantia (ADHD).

–

De-medicaliseren en de ADHD-epidemie.

–

Gevaarpunten. Alternatieve therapie een ondergeschoven kindje.

–

Elektrische en elektro-magnetische therapie, ECT, TMS, DBS.

–

Open kwesties; misstanden, agressie-door-medicatie.

–

Raad van Europa m.b.t. psychiatrische medicatie. EU-lobby.

–

Kanttekening.

Infobrief-psychiatrie-farma-medicatie-elektro-misstanden-feb-2016-NCRM

Binnen gekomen meldingen van ervaringen met
psychiatrische behandeling.
23 maart 2016
Bijgewerkte lijst klachten en ervaringen.
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2016/03/Verzameldocument-klachten-psychiatrieNCRM-petitie.pdf
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ADHD-epidemie, onderzoeksjournalistiek bij KRO-NCRV
De Monitor
17 maart 2016
De werkdruk in het onderwijs neemt toe door leerlingen met gedragsproblemen. Daarom
stellen scholen soms een ultimatum aan ouders: of medicatie, of uw kind gaat van school.
Terugkijken: http://www.npo.nl/de-monitor/20-03-2016/KN_1677946

“Anti-“psychiater Jan Foudraine overleden.
2 maart 2016
“Anti-“psychiater Jan Foudraine is overleden.
Jan Foudraine veranderde het denken over de
psychiatrie. Patiënten werden volgestopt met pillen
en met elektroshocks in het gareel gedwongen. Met
zijn boek ‘Wie is van hout?’ was Foudraine een
van de grondleggers van de antipsychiatrie en hij
stelde de traditionele behandeling van
psychiatrisch patiënten ter discussie. Hij pleitte
voor minder medicijnen, meer menselijkheid. De
hiërarchie en inhumane aanpak in de psychiatrische
inrichtingen maakten het alleen maar erger.

Volgens Foudraine moest een psychiater meer
praten met zijn patiënten.
Jan Foudraine werd 87 jaar.
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De Piekerpil – Zembla over antidepressiva
16 februari 2016

Toename van gebruik van antidepressiva onder jongeren. (gevens: SFK)
Meer dan een miljoen mensen in Nederland slikt antidepressiva. Dit terwijl deze pillen al
jaren ter discussie staan.
De meeste depressies gaan ook zonder pillen over, verslaving aan de antidepressiva.
Antidepressiva worden in verband gebracht met zelfmoord onder jongeren en gesjoemel met
onderzoekresultaten door de farmaceutische industrie.
http://zembla.vara.nl/seizoenen/2016/afleveringen/10-02-2016
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NCRV Monitor presenteert uitzending over ADHD
15 februari 2016
14 februari 2016 presenteerde TV programma monitor een mooi evenwichtig programma
over ADHD, op basis van een diversiteit aan reacties die de redactie ontving. Terugkijken op
http://www.npo.nl/de-monitor/14-02-2016/KN_1676826

Aantal jongeren t/m 18 jaar dat ADHD-medicijnen gebruikt. (gegevens SFK)
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NCRM advertentie in de Trouw

11 februari 2016
Advertentie van het NCRM in de Trouw
4,5% van de Nederlandse jeugd krijgt een medicijn voor ADHD voorgeschreven. Bij griep
spreekt men al bij 0,05% over een epidemie. Is er iets mis met de jeugd of is er iets mis met
de ethiek van toppsychiaters die de pillenoplossing promoten?
Het NCRM roept beleidsverantwoordelijken op om NU verstandige actie te ondernemen.
10 februari 2016
Zembla TV: Een miljoen Nederlanders slikt antidepressiva.
Meer dan een miljoen mensen in Nederland slikt antidepressiva. Dit terwijl deze
pillen al jaren ter discussie staan.
De meeste depressie gaan ook zonder pillen over, verslaving aan de antidepressiva.
Antidepressiva worden in verband gebracht met zelfmoord onder jongeren en
gesjoemel met onderzoekresultaten door de farmaceutische industrie.
http://zembla.vara.nl/seizoenen/2016/afleveringen/10-02-2016
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____________
27 januari 2016
Agressie verdubbelt bij antidepressivagebruik
door jongeren.
Helaas blijkt de grootste stijging van
antidepressivagebruik nu juist bij die
leeftijdsgroep plaats te vinden.
Zie rapport: Suicidality and aggression during
antidepressant treatment: systematic review and
meta-analyses based on clinical study reports
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i65
_____________
22 januari 2016
Recente cijfers over gebruik van psychofarmaca bij jongeren.
Samengevat in onze infobrief, in te zien op:http://www.ncrm.nl/Infobrief-psychiatriefarma-medicatie-elektro-misstanden-jan-2016-NCRM.pdf
ADHD medicatie blijft stabiel hoog (ca 4,5% van de jeugd!).
Gebruik bij jongeren van antidepressiva en antipsychotica neemt toe.
Gevaarlijke ontwikkeling!
__________________
Tweede kamer, SP betrekt medicijnen bij drugsdebat.
14 januari jl. was er een Kamerdebat over alcohol en drugs bij geweldplegers. Nine
Kooiman, SP, heeft er het onderwerp medicijnen aan
toegevoegd.http://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/middelenonderzoek-bijgeweldplegers , vanaf ca 8 minuten in het debat. Kooiman heeft een motie
ingediend (motie 33799-13) waarbij om de mogelijkheid wordt verzocht om bij
agressie en geweld via een bloedmonster te zoeken naar medicijngebruik.
Zie ook rapport agressie door medicijnen.
_________________
14 januari 2016
Kamervragen over de ADHD epidemie van Pia Dijkstra en Vera Bergkamp, gericht
aan staatssecretaris Van Rijn en aan minister Schippers, van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
Zie deze vragen en het antwoord van het ministerie, op:
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016Z00531&did=
2016D01256
_________________
10 januari 2016
Poetin wantrouwt westerse Big Pharma.
http://yournewswire.com/putin-human-evolution-under-threat-by-big-pharma-gmovaccines/
_________________
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Jaarwisseling 2015/2016
Misstand psychiatrische inrichting, topje van een ijsberg?
Slachtoffer van GGZ-handelen doet een oproep.
“(…) Ben rechteloos en ontheemd geraakt en ben uit angst voor deze “hulpverlening” tien
jaar lang op de vlucht geweest.“
http://www.geestelijkwelzijn.nl/
_________________
17 december 2015
Asielzoekers: een nieuwe markt voor psychofarmaca.
Antidepressiva en antipsychotica vormen de groep geneesmiddelen die Nederlandse
apotheken het meest aan asielzoekers verstrekken.
https://www.sfk.nl/nieuws-publicaties/PW/2015/bij-asielzoekers-psychische-medicatie-opvoorgrond

_________________
14 december 2015
Relatie tussen antidepressiva en autisme is wake-up call
Vrouwen die antidepressiva gebruiken tijdens de zwangerschap hebben mogelijk een
verhoogde kans op een kind met autisme. Dat schrijven Canadese onderzoekers vandaag in
vakblad JAMA Pediatrics.
https://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2476187
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/relatie-tussen-antidepressiva-en-autisme-is-wake-upcall~a4207714/
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NCRM nieuwsbrief december 2015 op http://www.ncrm.nl/NCRM-meest-recentenieuwsbrief.htm
_________________
25 november 2015
Voormalig medicijn tegen "hyperactivity" is nu drug voor IS strijders.
http://www.cchrint.org/2015/11/24/prescription-terrorism/
__________________
24 november 2015
Deense hoogleraar en medisch onderzoeker Peter Gøtzsche probeert de macht
van de farmaceutische industrie te beteugelen.
Interview bij Brandpunt TV, 24 november 2015:
http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2015/afleveringen/24-11-2015/fragmenten/demedicijnmaffia?fb_action_ids=1668927946720646&fb_action_types=og.comments
Medicijnen, en met name psychofarmaca, zijn gevaarlijke middelen waarvan slechts
spaarzaam en met grote kennis van zaken, gebruik gemaakt moet worden.
Boek: Peter C. Gøtzsche: Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad:
http://www.lemniscaat.nl/Nonfictie/Mens%20&%20Maatschappij/auteurs/Peter%20Gotzsche
Diverse kranten plaatsten een interview:
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/vertrouw-de-arts-maar-niet-de-pil-die-hijvoorschrijft~a4191213/
http://www.nrc.nl/next/2015/11/16/geneesmiddelen-zijn-gevaarlijk-1557102
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4180749/2015/11/08/Stopmet-het-voorschrijven-van-pillen.dhtml
http://www.medscape.com/viewarticle/845699
Zijn meest recente boek Deadly psychiatry and organised denial is beschikbaar op:
https://www.saxo.com/dk/deadly-psychiatry-and-organised-denial_peter-cgoetzsche_haeftet_9788771596236
__________________
14 november 2015
Voorstel hoorzitting Big Pharma en psychiatrie.
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Begin November stuurden wij een voorstel naar de vaste kamercommissie VWS om
een hoorzitting te houden over de invloed van Big Pharma op psychiatrie, ten
gevolge waarvan de mainstream psychiatrie nog verder in crisis is gekomen. Brief,
en reactie, op http://www.ncrm.nl/Voorstel-hoorzitting-vasteKamercomm-VWSBigPharma-psychiatrie-nov.2015-NCRM.htm
__________________
De schietpartij van James Holmes.
Psychofarmaca oorzaak van schietpartij in VS.
Uitleg van forensisch expert aan de tafel van Umberto Tan..
https://youtu.be/49yHdhkW3w0 , vanaf ca. 25 minuten in de uitzending.
In de VS: kwart miljoen mensen overlijden jaarlijks aan psychofarmaca.
Wij zijn verbaasd dat de tafelgenoten hierover verbaasd zijn...

___________________
30 oktober 2015
ECT waarschuwing.
U kent iemand die ECT overweegt?
Zie ons voorlopige ECT-voorlichtingspamflet, met informatie van hoofdzakelijk de
Amerikaanse deskundige dr. P. Breggin. http://www.ncrm.nl/ECT-brochure-conceptNCRM.pdf
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___________________
9 oktober 2015
Jeugdzorg sluit steeds vaker kinderen op voor behandeling, zónder de
benodigde toestemming van de rechter. De redenen hiervoor zijn
“bedrijfseconomisch van aard,” aldus toezichthouder Inspectie Jeugdzorg. Simpel
gezegd: er staan bedden leeg in instellingen voor gesloten jeugdhulp, en lege
bedden brengen geen geld in het laatje.
(artikel Luuk Koelman)
http://www.metronieuws.nl/columns/2015/10/maak-van-al-die-kinderen-maarpatienten
___________________
30 september 2015
Psychiatrie en Big Pharma.
Opiniestuk in de Volkskrant: Hoog tijd dat de psychiatrie afstand neemt van de
farmaceutische industrie.
http://www.volkskrant.nl/opinie/wie-redt-de-psychiatrie-uit-de-klauwen-van-bigpharma~a4152623/
___________________
18 september 2015
Weggemoffelde studie: ruim 10% van de jongeren die Paroxetine (Seroxat)
gebruiken worden suïcidaal.
17 september verscheen een her-analyse van de data van Studie 329 in het
gezaghebbende British Medical Journal (BMJ). Daaruit bleek dat elf van de 90
jongeren die Paroxetine kregen, zelfmoordneigingen kregen. In de placebo-groep
was dat er 1. Het onderzoek dat tussen 1994 en 1998 werd gedaan, aangeduid als
Study 329, werd destijds betaald door de farmaceut SmithKline Beecham (nu:
GlaxoSmithKline). De gegevens werden echter onder de pet gehouden.
Nederlands: http://www.volkskrant.nl/binnenland/producent-antidepressivumverzwijgt-risico-op-zelfmoord~a4144364/
http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/151093/Heranalys
e-studie-naar-antidepressiva-waar-het-mis-ging.htm
Washington Post: https://www.washingtonpost.com/national/health73

science/researchers-2001-paxil-study-seems-to-play-down-suicide-risks-toyouths/2015/09/16/fb6096de-5c9a-11e5-9757-e49273f05f65_story.html
New York Times: http://www.nytimes.com/2015/09/17/health/antidepressant-paxil-isunsafe-for-teenagers-new-analysis-says.html?_r=1
___________________
1 september 2015
Big Pharma lobby en EU-beleidsmakers,
http://corporateeurope.org/power-lobbies/2015/09/policy-prescriptions-firepower-eupharmaceutical-lobby-and-implications-public
___________________
Het verband tussen Prozac en agressie werd door CCHR al vanaf 1991 bekend
gemaakt.

https://youtu.be/FxJomeak4V4
___________________
NCRM nieuwsbrief van september 2015 op http://www.ncrm.nl/NCRM-nieuwsbriefseptember-2015.pdf
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___________________
28 augustus 2015
Psychologisch onderzoek vaak niet reproduceerbaar.
Na zorgvuldig onderzoek blijkt: herhaling van psychologische experimenten levert
maar 1 op de 3 keer dezelfde resultaten op. Dus let op als je vertrouwen gaat
schenken aan psychologische publicaties!
https://universonline.nl/2015/08/28/psychologisch-onderzoek-meestal-nietherhaalbaar
http://www.sciencemag.org/content/349/6251/aac4716.abstract
___________________
18 augustus 2015
Ook in Engeland bezwaar tegen ADHD diagose en overmedicatie.
http://www.theguardian.com/society/2015/aug/15/ritalin-prescriptions-double-decadeadhd-mental-health
___________________
Juli 2015
Raad van Europa kritiek ADHD.
Er is een resolutie gepubliceerd door de Parlementaire Assemblee van de Raad van
Europa over ADHD, waarin o.a. meer aandacht wordt gevraagd voor een psychosociale aanpak. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTMLen.asp?fileid=21596&lang=en
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HomeBlogWhen getting help hurts: Psychotropics and Homicide in America.

When getting help hurts: Psychotropics and Homicide in
America.

When getting help hurts: Psychotropics and Homicide in America.
Zie video clip:
http://www.movement-of-life.org/2015/06/11/when-getting-help-hurts-psychotropics-andhomicide-in-america/?utm_source=found-e-blast-20150611&utm_medium=email&utm_campaign=videooftheweek
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HomeBlogLange termijn effecten van psychofarmaca (Ritalin, antidepressiva) komen boven
water

Lange termijn effecten van psychofarmaca (Ritalin,
antidepressiva) komen boven water

Lange termijn effecten van psychofarmaca (Ritalin, antidepressiva) komen boven water.
Onderzoekers: mogelijke schade voor kinderhersenen.
http://www.sleepreviewmag.com/2015/07/children-rem-sleep-disrupting-medications-mayinterfere-brain-development/

77

HomeBlogKinderrechtencomité van de VN bezorgd over ADHD medicatie in Nederland

Kinderrechtencomité van de VN bezorgd over ADHD
medicatie in Nederland
11 Juni 2015
Kinderrechtencomité van de VN bezorgd over ADHD
medicatie in Nederland.
10 juni jl. verscheen het eindrapport over de situatie van de
kinderrechten in Nederland van het kinderrechtencomité
van de VN, waarin zij o.a. hun zorgen uiten over de overmedicatie bij kinderen met ADHD.
De UN Committee for the Right of the Child (UNCRC) in Genève licht jaarlijks een aantal
landen door op het gebied van kinderrechten. Dit jaar was Nederland aan de beurt. Naast
diverse andere onderwerpen m.b.t. kinderrechten was ook ADHD en ADHD-medicatie een
punt van aandacht.
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/NLD/INT_CRC_COC_NLD
_20805_E.pdf
In het eindrapport dat 10 juni jl. werd gepubliceerd wordt gesteld dat de UN CRC bezorgd is
over het hoge aantal ADHD diagnoses en het aantal kinderen dat hiervoor medicatie gebruikt.
Tijdens een hearing bij de kinderrechtencommissie op 27 mei jl. gaf de vertegenwoordiging
van het Ministerie van Volksgezondheid toe dat zij de bezorgdheid deelt.

UN Child Right Comittee, Genève, tijdens de hearing op 27 mei.
UNCRC maakte gebruik van o.a. door ons aangeleverde informatie over ADHD. Wij zien
ons met de uitspraak van de UNCRC gesterkt in de jarenlange actie van ons en andere
kritische onafhankelijke groepen en deskundigen tegen de toenemende invloed van
psychiatrische diagnoses op de samenleving en met name op het gebied van kinderen.
Wij concluderen dat ADHD-overmedicatie zich blijkbaar binnen het domein van (overtreding
van) kinderrechten bevindt.
NCRM benadrukt dat bij herziening van de behandelingsrichtlijnen zorgvuldig gekeken moet
worden naar de invloed van farmaceutische belangen op psychiatrisch onderzoek, opleiding
en op het proces dat leidde tot de samenstelling van het psychiatrisch handboek DSM en de
toepassing daarvan in de gezondheidszorg. Dit hebben wij met een bericht aan de
Kamercommissie VWS kenbaar gemaakt.
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Onze brief naar de Minister van VWS: http://www.ncrm.nl/Brief-Minister-VWS-ADHD-UNCommittee-onthe-Rights-ofthe-Child-juni2015-NCRM.htm
Referenties: zie onderaan persbericht: http://www.ncrm.nl/persbericht-uitspraak-VNKinderrechten-ADHD-10juni2015.pdf
Eindverslag van de behandeling van Nederland bij de UN CRC:
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/NLD/INT_CRC_C
OC_NLD_20805_E.pdf
Press release van de behandeling van Nederland bij de UNCRC :
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC
%2FC%2FNLD%2FQ%2F4%2FAdd.1&Lang=en

Verslag van de hearing op 27 mei 2015:
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/BD23814252E
740BBC1257E52005B3E9D?OpenDocument

Rapport ADHD in Nederland, 2014, als informatie voor UNCRC:
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/NLD/INT_CRC_NGO_NLD
_17971_E.pdf
Alle documenten m.b.t. de behandeling van Nederland bij de UNCRC:
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?Root
Folder=%2fTreaties%2fCRC%2fShared%20Documents%2fNLD&FolderCTID=0x0120000A798
21EC72C0546866690AB0D3C2E1E
oOo
Stimulerende drug Ritalin populair onder studenten.
Een op de tien studenten slikt wel eens een concentratieverhogend medicijn en middelen om
de studieprestaties te verhogen.
Vooral het ADHD-medicijn Ritalin wordt veel gebruikt als ‘breindoping’
Ritalin als breindoping
http://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/25016-concentratieverhogendemedicijnen-populair-onder-studenten.html
oOo
Demonstratie in Wenen tegen psychiatrisch congres en tegen psychiatrische
behandeling.
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Onze zusterorganisatie in Oostenrijk organiseerde een protestmars tegen de European
Psychiatric Association die confereerde in een door farmaceuten gesponsord congres. De
dag erna was er een bijeenkomst waar ouders getuigden van kinderen die door
psychofarmaca om het leven waren gekomen of beschadigd waren of waarvan de kinderen
afgenomen waren.

Onze zusterafdeling in Oostenrijk / Zuid Duitsland had ca. 500 actievoerders op de been
gekregen.
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--------------------HomeBlogKinderpsychiatrie zorgelijk over Ritalingebruik

Kinderpsychiatrie zorgelijk over Ritalingebruik
16 april 2015
Kinderpsychiatrie zorgelijk over Ritalingebruik.
Op 16 april jl. ontving staatssecretaris Van Rijn (VWS) uit handen van de afdeling Kinder- en
Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) een statement over
ADHD en gebruik van medicatie.
Kinderpsychiaters maken daarmee hun zorgen kenbaar over toename in het gebruik van
medicatie bij kinderen met ADHD die voorgeschreven wordt zonder grondig onderzoek. Ook
de trend dat studenten in toenemende mate ADHD medicatie gebruiken om beter te kunnen
studeren, baart de kinderpsychiaters zorgen. De kinderpsychiaters benadrukken dat
ongeoorloofde medicamenteuze behandeling van kinderen met ADHD en oneigenlijk gebruik
van ADHD medicatie niet zonder gevaar is.
http://www.nvvp.net/website/nieuws/2015/kinderpsychiaters-bezorgd-over-toename-gebruikadhd-medicatie
Ons commentaar: waarom nu pas, na een decennium van onstuimige groei van
Ritalingebruik? En waarom is “ongeoorloofde medicamenteuze behandeling” niet zonder
gevaar? Ritalin is een drug, altijd geweest. Toch vinden we het gunstig dat nu enig gezond
verstand lijkt door te breken in die sector.
----------

15 april 2015
Psychiater experimenteerde met wilsonbekwame patiënten.
Verpleegkundigen van GGZ Noord-Holland Noord in Heiloo hebben grote twijfels
over de wilsbekwaamheid van 22 patiënten die door een psychiater werden
betrokken in een wetenschappelijk medisch experiment.
http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/149277/Psychiaterexperimenteerde-met-wilsonbekwame-patienten.htm

Uitzending Zembla van 15 april 2015: http://tvblik.nl/zembla/experimenteren-metpatienten
___________________
10 april 2015
Stimulerende drug Ritalin populair onder studenten.
Een op de tien studenten slikt wel eens een concentratieverhogend medicijn en
middelen om de studieprestaties te verhogen.
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Vooral het ADHD-medicijn Ritalin wordt veel gebruikt als 'breindoping'
http://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/25016-concentratieverhogende-medicijnenpopulair-onder-studenten.html

___________________
28 maart 2015
Demonstratie in Wenen tegen psychiatrisch congres en tegen psychiatrische
chemicaliën.
Onze zusterorganisatie in Oostenrijk organiseerde een protestmars tegen de
European Psychiatric Association die confereerde in een door farmaceuten
gesponsord congres. De dag erna was er een bijeenkomst waar ouders
getuigden van kinderen die door psychofarmaca om het leven waren gekomen of
beschadigd waren of waarvan de kinderen afgenomen waren.

___________________
27 maart 2015
Vliegtuigramp in Zuid Frankrijk.
De co-piloot pleegde hiermee zelfmoord.
Hij had een psychiatrisch verleden.
In de VS is Prozac-gebruik geen contra-indicatie om te mogen vliegen. Wij dringen
er bij beleidsverantwoordelijken op aan om een dergelijke fout niet in de Europese
luchtvaartvoorschriften op te nemen.
Wij hebben er met een bericht aan de Lufthansa op aangedrongen om een
dergelijke fout niet in de Europese luchtvaartvoorschriften door te voeren.
Zie ons rapport over geestbeïnvloedende pillen op http://www.ncrm.nl/NCRMrapporten.htm
___________________
Maart 2015
Nieuwsbrief van maart 2015, met:
- de mening van willekeurige burgers over onze onderwerpen,
- baby's en psychofarmaca,
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- American Sniper,
- Kinderrechtencommissie waarschuwt voor ongebreidelde kindermedicatie voor
psychische aandoeningen.
___________________
3 februari 2015
Promotiedocumentaire over ECT
http://tvblik.nl/2doc/08-ampere-geluk
Gesponsord door fonds psychische gezondheid, een instelling die ook materiaal
brengt dat nuttig kan zijn, maar ook kan werken als ziektepromotie
(http://www.psychischegezondheid.nl/benjijgek )
Ziektepromotie is een reclametechniek die kan leiden tot meer klachten en
medicatie.
http://www.academischeboekengids.nl/do.php?a=show_visitor_artikel&id=520
Over de lange termijn effecten van ECT is niet veel met zekerheid bekend.
____________________
19 januari 2015
Weer moord door pillen?
Op 31 maart 2014 doodde Johan S. uit Oosterhout zijn vrouw en probeerde hun
10-jarige zoon met messteken om het leven te brengen. De strafzaak draait voor
een belangrijk deel om de vraag of er een verband is tussen de medicijnen
(antidepressivum Clomipramine) die hij slikte en het drama.
http://justitie.eenvandaag.nl/tv-items/56813/_meer_onderzoek_rol_antidepressiva_in_moordzaken_

Dit onderwerp is al 25 jaar bekend. Denk ook aan de vele schietpartijen in de VS.
Die gemakshalve vooral worden toegeschreven aan beschikbaarheid van
vuurwapens, waar Big Pharma blij mee zal zijn.
Zie o.a. http://www.ncrm.nl/Psychiatrische-medicijnen-agressie-geweld-NCRM.pdf
En zie hoe antwoorden van ministeries op kamervragen worden ontkracht:
http://www.ifscolorado.com/images/Ingezonden%20brief%202deKamer%2018Sep14.pdf

_____________________
3 januari 2015
15% van de kinderen in Saudi Arabie "hebben" ADHD.
http://english.alarabiya.net/en/life-style/healthy-living/2015/01/03/Saudi-Arabia-15-of-children-haveADHD-.html
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De schrijver van het artikel is wel zo slim om oorzaken van ADHD te noemen, zoals
gebrekkig onderwijs en "Consuming unhealthy products or smoking during
pregnancy".
_____________________
3 januari 2015
Nieuwe studie: kinderen die Ritalin gebruiken doen het mogelijk slechter op
school.
http://www.naturalnews.com/048181_ADHD_drugs_academic_performance_children.html

_____________________
21 december 2014
NCRM nieuwsbrief van december 2014
met o.a.:
- Onze voorlichtingsacties op straat
- Correspondentie met de overheid
- Council of Europe over ADHD
- agressie en geweld, veroorzaakt door pillen
_____________________
20 december 2014
Gratis internet seminar over ADHD,
Anders denken over drukke, dwarse en dromerige kinderen
De eerste aflevering was op 25 november 2014, het vervolgseminar op 27 januari
2015.
Doelgroepen:
- medewerkers in het onderwijs, zoals leraren en ambulant begeleiders
- medewerkers in ggz, zoals maatschappelijk werkers, huisartsen en POH-ers
- medewerkers bij de gemeente, zoals transitieambtenaren en wethouders
- ouder van een kind met druk, dwars en dromerig gedrag
- overige geïnteresseerde personen en instellingen.
Aanmelding
U kunt zich via de volgende link aanmelden voor het (gratis) webinar op 27 januari
a.s.: http://www.eduseries.nl/winkel/leraren-po/product/stepped-diagnosis-adhd/
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_____________________
18 november 2014
Raad van Europa: misbruik van medicijnen, ook in Nederland
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DCPR139(2014)&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntr
anet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE

_____________________
14 november 2014
Besluit Kamercommissie OCW na ontvangst van de reactie van de Minister van
Onderwijs Cultuur en Wetenschap op onze brief waarin wij voorstellen om
studenten nadrukkelijker een besef van wetenschapsethiek en -filosofie bij te
brengen zodat zij zich kunnen beschermen tegen beïnvloeding door incomplete
lesprogramma's m.b.t. wetenschap op het gebied van hersenen en gedrag.
Zie deze correspondentie op: http://www.ncrm.nl/Brief-Ministerie-OCW-invloed-Big-Pharma-oponderwijs-NCRM.htm

_____________________
10 november 2014
Hoedt u voor de ADHD diagnose.
Voor tienduizenden ADHD’ers in Nederland is het vrijwel onmogelijk gemaakt om
een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Verzekeraars zouden
deze doelgroep afwijzen omdat ze een te groot risico vormen
https://www.verzekeraar.nl/verzekering-nieuws/215_adhd-maakt-vinden-verzekering-arbeidsongeschiktheidmoeilijk/

_____________________
5 november 2014
Nederlands Huisartsen Genootschap pleit voor terughoudendheid ADHD
medicatie.
http://www.medicalfacts.nl/2014/11/04/nieuwe-huisartsenrichtlijn-adhd-bij-kinderen-terughoudend-metmedicatie/

Richtlijn: https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/adhd-bij-kinderen. Let op het aantal keren
dat de vage term "vaak" voor komt in het lijstje met kenmerken.
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_____________________
23 Oktober 2014
Antwoord van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op onze
brief met zorgen over de in de main stream psychiatrie geldende theorie en praktijk.
Correspondentie met de Minister is te vinden op http://www.ncrm.nl/Brief-Ministerie-OCWinvloed-Big-Pharma-op-onderwijs-NCRM.htm

_____________________
19 oktober 2014
Brandpunt TV: ADHD voor volwassenen, een groot afzetgebied voor
farmaceutische produkten.
Bijwerkingen van het ADHD medicijn Concerta.
Wetenschap als public relation bureau: psychiaters dienen Big Pharma.
Sommige beleidsverantwoordelijken ook.

NIET MEER BESCHIKBAAR LINK: http://www.npo.nl/brandpunt/19-102014/KN_1661808
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vond het ADHD medicijn
Concerta te gevaarlijk, maar de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wil het
middel toch voorschrijven indien de richtlijn dat aangeeft.
Zie artikel Geneesmiddelenbulletin: http://gebu.artsennet.nl/Archief/Tijdschriftartikel/Promotievia-wetenschappelijke-artikelen-methylfenidaat-voor-ADHD-bij-volwassenen.htm
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Het rapport waarnaar in de uitzending verwezen wordt is door een wetopenbaarheid-bestuur-aanvraag vrij gekregen door één onzer (Zweedse) collegavrijwilligers en onderzoeksreporter. Te vinden op zijn website:
http://jannel.se/Concerta.Janssen.Response.pdf
Documenten:
http://jannel.se/Concerta.Adults.pdf.
http://jannel.se/ConcertaApplicationAdults26Feb2010.pdf.
http://jannel.se/PVAR.Concerta140710.pdf.
http://jannel.se/FVAR.Concerta260511.pdf.

De Minister houdt vast aan de samenwerking van industrie, wetenschap en
overheid, aangeduid met de term gouden driehoek.
Voor psychiatrie-gerelateerde onderwerpen werkt dit niet. Voor een kort overzicht
van bedenkingen: zie o.a. hier.
_____________________
16 oktober 2014
NCRM nieuwsbrief NCRM-nieuwsbrief-oktober-2014.pdfvan oktober
met o.a.:
- Onze voorlichtingsacties op straat
- Correspondentie met de overheid
- ADHD, psychiatrische medicijnen, bijwerkingen
- Protestbrief naar leider van psychiatrisch congres.
_____________________
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14 oktober 2014
Ochtendfitness vermindert symptomen ADHD.
Kinderen met ADHD die voor schooltijd sporten, behalen betere resultaten dan
klasgenootjes met dezelfde symptomen die dat niet doen. De kinderen die
fitnessoefeningen deden, hadden bijvoorbeeld minder last van onoplettendheid.
Ook kinderen zonder ADHD-symptomen hadden baat bij de ochtendgymnastiek.
http://www.kinderopvangtotaal.nl/BsoBrede-scholen/Actueel/2014/10/Ochtendfitness-vermindertsymptomen-ADHD-1621011W/

_____________________
13 oktober 2014
Medisch contact: Offlabelgebruik methylfenidaat omstreden.
Veel volwassenen met ADHD gebruiken methylfenidaat (onder andere Ritalin en
Concerta). Het European Medicines Agency (EMA) wees registratie af, maar de
psychiaters zien toch een belangrijke plaats in de praktijk, aldus radioprogramma
Argos.
http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht-1/146798/Offlabelgebruik-methylfenidaatomstreden.htm?utm_source=subscribers_medischcontact_dagelijks&utm_medium=email&utm_term=&utm_c
ontent=&utm_campaign=20141014

_____________________
11 oktober 2014
ARGOS over ADHDbehandeling met medicijnen.
Ook volwassenen kunnen druk en dromerig zijn en de diagnose ADHD krijgen.
Welk medicijn kun je die met een gerust hart nemen? Argos, over opstandige
medici, omstreden farma-onderzoeken en ernstige bijwerkingen van ADHDmedicijnen.
http://www.radio1.nl/item/226616-Strijd%20om%20ADHD-medicijnen%20voor%20volwassenen.html

Naar aanleiding hiervan zijn 16 oktober 2014 kamervragen gesteld door Pia
Dijkstra, te Googlen met nr. 2014Z18290
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2014Z18290&did=2014D37328

_____________________
9 oktober 2014
Minister opnieuw om reactie gevraagd.
Op 13 juli jl. stuurden wij een verontruste brief aan de minister van OCW over o.a.
het stijgend psychofarmacagebruik. Wij deden haar een oplossing aan de hand om
de psychiatrische wereld van binnenuit te saneren.
Vandaag stuurden wij een herinnering omdat we tot heden geen reactie ontvingen.
88

Zie http://www.ncrm.nl/Brief-Ministerie-OCW-invloed-Big-Pharma-op-onderwijs-NCRM.htm
_____________________
Brief van expert naar Ministers en Kamerleden. Agressie en geweld door
psychiatrische medicijnen.
Op 18 september 2014 heeft expert S. Eikelenboom een brief verzonden aan o.a.
de ministers Schippers en Opstelten waarin zij kanttekeningen plaatst bij het
beantwoorden van Kamervragen aangaande het verband tussen het gebruik van
medicijngebruik en agressie.
http://www.ifscolorado.com/images/Ingezonden%20brief%202deKamer%2018Sep14.pdf

Er is ondertussen een onderzoek gestart. http://www.pw.nl/nieuws/nieuwsberichten/2014/larebonderzoek-agressie-door-antidepressiva

Wij hopen dat dit onderzoek zodanig ruim wordt opgezet dat daarbij ook de
zinloosheid van antidepressiva in het algemeen wordt beschouwd en dat de
geestelijke gezondheidszorg, en het Ministerie, uit het onderzoek de juiste
conclusies trekt.
_____________________
24 september 2014
Farmaceut Shire schikt $56.5 miljoen o.a. wegens ADHD medicijnen
Het Attorney's Office in Philadelphia, VS, heeft verklaard dat Shire Pharmaceuticals
een schikking zal doen van $ 56.500.000 vanwege de beschuldigingen dat het ten
onrechte de verkoop van ADHD- en andere medicijnen heeft gepromoot.
http://mobile.philly.com/blogs/?wss=/philly/blogs/phillypharma/&id=276965541

_____________________
20 september 2014
Hoe leuk is ADHD! Inclusief zelftest
Voorlichtingscampagne in het veld om de medicinale aanpak van ADHD veilig te
stellen.
http://adhd-presents.jouwweb.nl/spectrum-event

_____________________
19 september 2014
Opnieuw indicatie dat psychiaters en farmaceuten niet weten waar ze mee
bezig zijn
op het gebied van psychofarmaca.
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http://www.nu.nl/gezondheid/3882184/antidepressiva-veranderen-hersenen-direct.html

_____________________
18 september 2014
ADHD rapport naar VN kinderrechtencommissie
We stuurden een rapport over de volledig uit de hand gelopen ADHD-medicatie
naar de Kinderrechtencommissie van de VN.

http://www.ncrm.nl/ADHD-and-ADHD-medication-The-Netherlands-NCRM-2014.pdf

_____________________
14 september 2014
Klacht naar psychiatrisch congres i.v.m. bijdrage van corrupte toppsychiaters.
de hoofdvestiging van CCHR, onze moederorganisatie, heeft een schriftelijke
klacht overhandigd aan de organisator van het wereldcongres van de WPA. Zie hier
de brief.
De brief is persoonlijk overhandigd; CCHR mailde:“.. hand delivered this to WPA
President Juan Ruiz who agreed Biederman should not have been speaking.”)
http://www.wpamadrid2014.com/
http://www.cchrint.org/2014/09/19/world-psychiatric-association-agrees-with-cchrs-official-complaintjosephbiederman/

_____________________
12 september 2014
Zelfmoord in leger VS en pillen
Gepensioneerd psycholoog van gezondheidsdienst van leger VS: correlatie tussen
zelfmoord onder oorlogsveteranen en psychiatrische medicijnen.
http://www.cchrint.org/2014/09/04/army-psychologist-direct-correlation-between-military-suicidespsychiatric-drugs/
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Onze brief aan de Minister over dit onderwerp en haar reactie: http://www.ncrm.nl/BriefMinister-Defensie-PTSS-in-leger-25feb2014-NCRM.htm

_____________________
9 september 2014
Campagne tegen adhd- en autisme-etiketjes
We zijn te ver doorgeschoten in het labelen van kinderen. Dat zegt Liesbeth Hop,
één van de voortrekkers van de vandaag gestarte campagne ‘Gun kinderen hun
eigen label’. Volgens de initiatiefnemers krijgen veel te veel kinderen stempels als
adhd en autisme opgedrukt wat hen onnodig stereotypeert.
http://www.radio1.nl/item/215100-Campagne%20tegen%20adhd-%20en%20autisme-etiketjes.html
http://www.mediaenmaatschappij.nl/

_____________________
8 september 2014
Laat ook CBR zich in de luren leggen?
Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is een pilot gestart waarbij
praktijkkandidaten "met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis" (door ons
gecursiveerd) al vóór het indienen van de Eigen Verklaring wordt gesuggereerd
een psychiater te bezoeken.
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2014/09/08/adhder-al-voor-indienen-eigen-verklaring-naar-specialist/

_____________________
31 augustus 2014
Eindelijk: onderzoek verband agressie en pillen
Het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb gaat onderzoeken of het gebruik van
antidepressiva kan leiden tot agressie. Het onderzoek wordt uitgevoerd in
samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam
http://www.nationalezorggids.nl/ggz/nieuws/21946-agressie-bij-gebruik-antidepressiva-onderzocht.html
http://brandpunt.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleveringen/31-08-2014/fragmenten/moord-onder-invloed

In 2013 ontvingen wij reacties van de Ministeries van Justitie en van
Volksgezondheid, op ons rapport over pillen-en-geweld; die reacties hadden een
sussend karakter.
Ook de reacties op Kamervragen van Van Nispen, Van Gerven en Kuzu waren
ontwijkend.
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Kamervragen:
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014Z10020&did=2014D20155
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014Z07811&did=2014D15422

Wij zijn blij dat Lareb nu actie onderneemt.
_____________________
19 augustus 2014
Door ADHD medicijnen meer kans op hartproblemen bij kinderen.
Kinderen die ADHD medicijnen gebruiken hebben tweemaal zoveel risico op het
ontwikkelen van hart problemen, volgens een studie van het National Centre for
Register-based Research van Aarhus University.
http://cphpost.dk/news/danish-adhd-study-makes-grim-reading-for-trigger-happy-diagnosis-countries-like-theus.10528.html

_____________________
15 augustus 2014
Dood Robin Williams, medicatie in het spel?
Kort na de zelfmoord van acteur Robin Williams zagen wij op Londens Victoria
station onderstaande ziektereclame: Star's suicide puts spotlight on mental illness.
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Insiders veronderstellen zelfmoord als gevolg van medicatie.
Zie het volgende transcript van een commentaar van collega-acteur Marlon
Wayans:
(http://fusion.net/Culture/video/marlon-wayans-antidepressants-caused-robin-williams-suicide-946529 )
" (..) You know we–the world lost a smile, you know what I mean it’s–Especially to
suicide, it’s–I think there is something in these medicines that people are taking for
depression that’s making them depressed and making them commit suicide. I
swear, I don’t think it’s depression, I think it’s it’s chemical, I think there’s some kind
of antidepressant drug that they’re taking that’s causing them to have visions and
making them kill themselves. (..)"
_____________________
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VS: wet om kinderen te beschermen tegen psychiatrische schade.
In de VS is een wet in werking die bepaalt dat er geen overheidsgeld gaat naar:
- Medisch onderzoek dat enig risico heeft voor jongeren.
- Indien burgerrechten van het kind of ouders wordt geschonden.
- Onderzoek van ouders of ontzetting uit de ouderlijke macht indien dat gebeurt op
basis van subjectieve diagnose waarbij psychiatrische medicijnen betrokken zijn.
Deze wet is gemotiveerd door:
- Het dramatisch stijgen van gebruik van psychofarmaca.
- Het feit dat ca. 70% van de experts die het psychiatrisch handboek DSM opstellen
hebben bindingen met de farmaceutische industrie. (zie ook ons compacte
overzichtje http://www.ncrm.nl/Psychiatrie-kritiek-gecomprimeerde-statements-NCRM.pdf )
- Mogelijke schade bij kinderen door pillen en overtreding van kinderrechten.
Ref. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c113:H.R.4518:
meer op http://stockman.house.gov/media-center/editorials/justina-s-story-should-be-nonexistent-inamerica

_____________________
NCRM Nieuwsbrief van juli 2014 is verschenen,
Met o.a.:
- Onze activiteiten op het Plein in Den Haag
- Brieven naar ministerie
- Kamervragen pillen-en-agressie
- ADHD medicatie weer toegenomen
- Nieuws uit het buitenland

______________________
15 juli 2014
Onze correspondentie met de overheid.
We stuurden een brief naar de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met
het advies voor meer academische diversiteit op het gebied van kennis en
onderzoek m.b.t. geestelijke gezondheidswetenschap.
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Er is een krachtige stroming in de psychiatrie die gefixeerd is op de hersenen als
bron van psychiatrische stoornissen. Dit is voor farmaceutische bedrijven een wijd
open deur om middelen te verkopen. Deze constructie, waar miljarden in omgaan,
en die een miljoen Nederlanders aan de antidepressiva helpt en 4,5% van de jeugd
aan de Ritalin krijgt, is gebaseerd op onvolledige wetenschap. Wij dringen bij
Minister Bussemaker aan om studenten daar tegen te wapenen.
Zie ook doorverwijspagina: brieven.
_______________________
14 juli 2014
Onderzoek: antidepressiva mogelijk oorzaak busongeluk.
Nabestaanden van de busramp in Zwitserland, waarbij twee jaar geleden 22
kinderen uit België en Nederland omkwamen, spannen een proces aan om nieuw
onderzoek af te dwingen naar de oorzaak van het drama. Ze vermoeden dat de
chauffeur onder invloed van antidepressiva tot een bizarre zelfmoordactie werd
gedreven.
http://www.eenvandaag.nl/buitenland/52608/nabestaanden_busramp_willen_onafhankelijk_onderzoek

________________________
12 juli 2014
Moord na pillen.
De man uit Reek (Noord-Brabant) die vorig jaar in een delirium zijn vrouw doodstak
en zijn zoontje ernstig verwondde, gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling. De
rechter oordeelde dat hij verantwoordelijk was voor het ontstaan van het delirium
omdat hij tegen adviezen in minder medicijnen was gaan slikken tegen zijn
depressie.
http://www.nu.nl/binnenland/3825007/man-in-beroep-straf-familiedrama-reek.html

________________________
11 juli 2014
Opiniestuk in de Volkskrant.
Noemt al onze zorgen over de ADHD epidemie.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3687770/2014/07/11/Stop-met-kinderen-ritalinvoorschrijven.dhtml
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______________________________
3 juli 2014
Gezondheidsraad maakt zich zorgen: nu 4,5% van de jeugd aan de Ritalin.

Grafiek: Jongeren van tussen 4 en 18 jaar die een ADHDmedicijn gebruiken.
(Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen)
Ondanks protesten van zich verantwoordelijk voelende burgers, ondanks alle
inspanningen van onafhankelijke experts en ondanks de goede wil van Kamerleden
en Ministerie is het gebruik van Ritalin en Concerta toch weer gestegen.
http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/persbericht_medicatie_adhd_baart_zorgen.pdf

Het enige lichtpuntje is een afname met 5% van gebruik door kinderen tussen 6 en
10 jaar oud. Heel misschien begint gezond verstand door te breken ...

______________________________
28 juni 2014
Argos radio: agressie door pillen.
Zaterdag 28 juni, Nederland 1, 14:00 uur.
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Hoe antidepressiva agressie kunnen opwekken en hoe psychiaters niet weten hoe
de menselijke geest werkt.
Terugluisteren: http://www.radio1.nl/item/204264Geweld%20uit%20vrije%20wil%20of%20door%20een%20pil?.html

Ons persbericht: http://www.ncrm.nl/Persbericht-2juni2014-NCRM-Kamervragen-SPagressie-door-medicatie.pdf
______________________________
19 juni 2014
Gebruik Ritalin bij jongeren stijgt, maar minder dan voorheen.
Cijfers voor 2013 zijn te vinden op de website van Stichting Farmaceutische
Kengetallen.
Voorschrijving voor kinderen onder 10 jaar daalt zelfs. Protesten van mensen met
gezond verstand en zware kritiek van kritische experts beginnen vruchten af te
werpen.
http://www.sfk.nl/nieuws-publicaties/PW/2014/adhd-afnemende-groei
______________________________
8 juni 2014
Boek dr. Dehue: Betere mensen.
Over de invloed van industriëel geld op de wetenschap. Over
ADHD-en-samenleving.
Met een zee aan verwijzingen en achtergrondinformatie.
http://www.rug.nl/news/2014/06/140611-betere-mensen-trudy-dehue
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______________________________
2 juni 2014
Kamervragen over verband tussen psychiatrische pillen en agressie.
Op 2 juni dienden de Kamerleden Van Nispen en Van Gerven (beide SP)
Kamervragen in, gericht aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het verband tussen medicijngebruik en
agressie.
Hieraan gaat een jaar aan correspondentie van ons vooraf, met beide ministeries
en met experts. We verwezen o.a. naar ons rapport over pillen en agressie en naar
een artikel van Roef en Verkes, ‘Medicijngebruik, agressie en strafrechtelijke
verantwoordelijkheid’, in het Nederlands Juristenblad, 20 december 2013.
Link naar Kamervragen:
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014Z10020&did=2014D20155

Zie hier persbericht: Persbericht-2juni2014-NCRM-Kamervragen-SP-agressie-door-medicatie.pdf
Eerder waren er Kamervragen door Kuzu (PvdA) over ditzelfde onderwerp.
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014Z07811&did
=2014D15422
Wij zijn blij dat nu enkele parlementariërs het lef hebben deze kwestie op te
pakken. De samenleving betaalt kapitalen aan psychofarmaca, medicijnen die de
oorzaak van psychische problemen maskeren en niet oplossen en die bovendien
nieuwe problemen introduceren. Dat geld kan veel effectiever ingezet worden voor
onderzoek naar niet-medicinale oplossingen. Bovendien ligt dat in lijn met het
streven naar de-medicaliseren dat nagestreefd is door de Kamer en sinds 2011 ook
door het Ministerie van VWS tot beleidslijn is gemaakt. Veiligheid, geneeskunde en
justitie zouden gebaat zijn bij een onderzoek naar het verband tussen pillen en
agressie.
______________________________
24 mei 2014
Was de schutter aan psychiatrische medicatie?
De dader van de schietpartij, vrijdagavond 23 mei 2014, in Isla Vista in de buurt
van de campus van de universiteit van Californië, leed aan een hevige vorm van
het Asperger-syndroom. Het leek ons waarschijnlijk dat hij daarvoor medicijnen
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gebruikte.
Wij hebben de sheriff ons rapport over het verband tussen psychiatrische medicatie
en geweld gestuurd:
Zie de webpagina met onze rapporten.
Zie ook b.v.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140525_01118068
http://psychcentral.com/lib/treatment-for-aspergers-disorder/000878
Er kwam in de VS echter informatie in het nieuws dat de dader geen medicatie
gebruikte. De bron van die gegevens is ons onbekend.
Hij had echter tevoren een verklaring geschreven waarin hij het tegendeel
beweerde: zijn "manifesto".
Zoek in dat document naar het psychiatrisch medicijn Xanax.
http://www.cchrint.org/2014/05/26/will-lawmakers-investigate-elliot-rodgers-psychiatricdrug-use-or-ignore-it-that-is-the-question/
De "manifesto"van de dader is te vinden op
http://www.scribd.com/doc/226068735/Manifesto-of-Elliot-Rodger
Nieuwsbericht van het CCHRkantoor in L.A (VS):
http://www.cchrint.org/2014/05/26/will-lawmakers-investigate-elliot-rodgers-psychiatricdrug-use-or-ignore-it-that-is-the-question/
______________________________
23 mei 2014
NCRM nieuwsbrief mei 2014
Onderwerpen:
- onze voorlichtingsacties op straat
- hearing in EU parlement
- brief van minister Hennis-Plasschaert m.b.t. behandeling van PTSS bij defensie
- en andere kwesties.
______________________________
21 mei 2014
Ritalin als pepmiddel voor examen
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Eindexamenkandidaten hebben nu ritalin ontdekt, een stimulerend medicijn dat
vooral wordt voorgeschreven aan mensen met hyperactiviteits- en
concentratiestoornissen. Let op: Ritalin wordt beschouwd als hard drug en valt
onder de Opiumwet.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5288/Onderwijs/article/detail/3658829/2014/05/21/Ritalin-geefteindexamenkandidaten-net-dat-extra-shot-concentratie.dhtml

______________________________
16 mei 2014
Zeer jonge kinderen krijgen ADHD medicijnen
Verenigde Staten: de NY times meldt dat ca. 10.000 kinderen van 2 en 3 jaar oud
nu ADHD-medicijnen krijgen
http://www.nytimes.com/2014/05/17/us/among-experts-scrutiny-of-attention-disorder-diagnoses-in-2-and-3year-olds.html?_r=0

______________________________
Gebruik antidepressiva weer gestegen.
Het aantal gebruikers van antidepressiva is vorig jaar gestegen tot 1,1 miljoen,
waarbij de relatief sterke toename onder jongeren opvalt (een stijging van 4,6%).
Dit is des te verontrustender omdat een onderzoek van de Harvard School of
Public Health onlangs aantoonde dat de kans op zelfmoord bij gebruik van
antidepressiva, althans in hoge dosering, in die leeftijdsgroep relatief groot is.
http://www.sfk.nl/pdf-documenten/data-en-feiten/SFKDataenfeiten2013.pdf
http://www.madinamerica.com/2014/05/high-doses-antidepressants-increase-self-harm-children-young-adults/

______________________________
18 april 2014
Japanse doden door medicijn tegen schizofrenie.
Het dodental onder Japanse burgers die het schizofreniemedicijn Xeplion
gebruiken, is gestegen tot 21. Het Japanse ministerie van Volksgezondheid heeft
de fabrikant gevraagd de bijsluiter te herzien. Xeplion wordt geproduceerd door een
dochteronderneming van farmaceut Johnson & Johnson.
Gelezen op http://www.madinamerica.com/2014/04/21-dead-japan-new-antipsychotic/
______________________________
17 april 2014
We zijn het niet eens met delen van de tekst over ADHD op de RIVM website
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en stuurden een brief naar de directeur van RIVM, met een kopie naar de
Staatssecretaris.
Brief (en daarop volgende correspondentie): http://www.ncrm.nl/CorrespondentieRIVMwebsite-NCRM.htm
______________________________
Weer schietpartij Fort Hood, Texas.
Op 2 april jl. vond in de VS opnieuw een schietpartij plaats in Fort Hood, Texas,
waarbij 4 dodelijke slachtoffers vielen, waaronder de schutter. Van deze laatste
schietpartij is nu bekend gemaakt dat de dader een medicijncocktail nam, waar een
antidepressivum deel van uit maakte. (b.v. https://www.cchrint.org/2014/04/03/armyadmits-fort-hood-shooter-was-on-psychiatric-drugs/ en media). Dat het gebruik van een
medicijn hierbij is toegegeven is uitzonderlijk.
In februari stuurden we een waarschuwing naar de Minister van Defensie.
Het doel van die brief was te waarschuwen voor het gevaar van psychiatrische
medicijnen bij de behandeling van PTSS, met een verwijzing naar de onwenselijke
situatie op dat gebied in het leger van de VS.
http://www.ncrm.nl/Brief-Minister-Defensie-PTSS-in-leger-25feb2014-NCRM.htm.
______________________________
30 maart 2014
Neurowetenschapper: ADHD is ‘geen echte ziekte’.
Neurowetenschapper Bruce D Perry van de Houston ChildTrauma Academy brengt
een bezoek aan de UK en legt uit waarom hyperactiviteit bij kinderen ‘geen echte
ziekte’ is. Het label ‘ADHD’ omvat een breed scala aan symptomen waaraan
verschillende fysiologische processen ten grondslag kunnen liggen. ‘Het is een
beschrijving van symptomen, geen echte ziekte’.
http://www.welingelichtekringen.nl/gezond/295209/adhd-is-geen-echte-ziekte.html

Eerder beweerde de Amerikaanse neuroloog Dr Richard Saul dat ADHD niet
bestond (in zijn boek ‘ADHD Does Not Exist’). Hij geeft als voorbeeld een jongen
met ADHD-achtige verschijnselen (concentratieproblemen) die veroorzaakt werden
door ijzertekort, dat ontstond door het eten van suikerrijk junkfood.
http://www.ggznieuws.nl/home/amerikaanse-neuroloog-trekt-conclusie-adhd-bestaat-niet-geen-aandoeningmaar-een-reeks-symptomen/

______________________________
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Hardlopen als therapie bij depressie.
Volkskrantartikel van psychiater Bram Bakker en Maaike de Vries.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3615927/2014/03/17/Depressief-Slik-geen-pillenmaar-ren-je-depressie-weg.dhtml

Propageren hardlopen als therapie. Helpt 4 van de 5 patiënten. Ook zij voeren de
volgende argumenten tegen medicatie aan: ernstige bijwerkingen en het
onderliggende probleem wordt niet opgelost.
http://www.runningtherapie.nl/
______________________________
Onze nieuwsbrief van maart 2014
De onderwerpen zijn o.a.:
- Brieven aan Ministers m.b.t. verband tussen pillen en agressie.
- Rechtszaak agressie-door-pillen.
- Verklaring ex-cliënte over misstanden in inrichting.
- PTSS in het leger; verwijzing naar misstanden in de VS.
- Bijwerkingen van medicijnen, pillen tijdens zwangerschap.
- Lobbywerk van farmaceut Shire.
______________________________
3 maart 2014
Verband antidepressiva en moord op TV.
Op 3 maart http://www.npo.nl/een-op-een/03-03-2014/KN_1656642, van 14.50 tot
20.00 minuten in de uitzending.
En bij RTL nieuws op 28 feb jl. http://www.rtlxl.nl/#!/132237/5a32019b-1285-4097a95d-48e8f3c24b48
Tergend langzaam beginnen onze zorgen door te dringen.
Onderstaande illustratie uit ons rapport over dit onderwerp:
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______________________________
24 februari 2014
ADHD en pijnstillers tijdens zwangerschap.
Gebruik van pijnstillers tijdens de zwangerschap kan ADHD-achtig gedrag van het kind tot
gevolg hebben.
De onderzoekers pleiten voor meer onderzoek.
http://eoswetenschap.eu/artikel/pijnstillers-tijdens-zwangerschap-gelinkt-met-adhd
http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1833486
______________________________
18 februari
Rapport Russische weeskinderen in handen van psychiatrie.
Vrijwilligers van NCRM (deze website) hebben de Russische zusterorganisatie CCHRMoskou geholpen om de situatie van 500.000 weeskinderen met succes aan te kaarten bij de
VN Kinderrechten Commissie met hun rapport "Bestraffende psychiatrie in Rusland". Een
aanzienlijk percentage van de weeskinderen kreeg een psychiatrische behandeling wegens
ongehoorzaamheid en "emotionele stoornissen", o.a. met het zware middel
chloorpromazine.
CCHR afdeling St. Petersburg gaat de aanbevelingen van de VN helpen ondersteunen zodat
er ook daadwerkelijk iets gaat veranderen voor de weeskinderen in Rusland.
Zie de link http://www.novayagazeta.ru/society/62265.html naar een artikel uit een
Russische internetkrant. (Met een Google vertaling, http://translate.google.nl/ om te zetten
naar Nederlands.)
______________________________
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17 februari 2014
Hoe farmaceutische multinational Shire invloed uitoefent om ADHD te promoten en
de politiek te manipuleren.
Met name interessant voor professionals uit de zorgsector:
http://www.madinamerica.com/2014/02/38836/
______________________________
16 februari 2014
Chemicaliën die giftig zijn voor het zenuwstelsel zijn mede oorzaak van de
toenemend voorkomen van neurologische ontwikkelingsstoornissen als autisme,
ADHD en dyslexie. Zoals het oplosmiddel tetrachloorethyleen dat onderzoekers in
verband brengen met hyperactiviteit, mangaan dat de ontwikkeling van cognitieve
en motorische vaardigheden afremt, en bepaalde pesticiden die ook de cognitieve
ontwikkeling vertragen.
Meer op:
http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/142162/neurotoxines-mede-debet-aanautisme-en-adhd.htm

______________________________
14 februari 2014
Overgang jeugdzorg naar de gemeenten.
Op 14 februari 2014, tijdens discussies over de overgang van jeugdGGZ naar de gemeenten,
en ter voorbereiding van de stemming van die overgangswet, stuurden we alle leden van de
Eerste Kamer een informatieve brief, te vinden op
http://www.ncrm.nl/Transitie-gemeenten-jeugdggz-NCRM-jan2014.htm
Wij zijn niet de enigen die kleinschaliger zorg een kans willen geven.
Zie o.a. http://www.artsennet.nl/blogs/Gastblogs/Laura-Batstra/Blogbericht-Laura-Batstra/141914/Wiezijn-de-helden.htm

en http://www.artsennet.nl/nieuws/Op-tv/Uitzending/136162/Wethouders-enthousiast-over-plannenjeugdzorg.htm
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______________________________
5 februari 2014
In hoeverre is Wikipedia veilig voor commerciële beïnvloeding door het
psycho-farmaceutisch complex?
Wikipedianen proberen de internet-encyclopedie, die door vrijwilligers wordt
bijgehouden, nadrukkelijk neutraal te houden. Het is de vraag of dat mogelijk is. De
Amerikaanse website van IMS Health, een bedrijf dat wereldwijd informatie en
andere diensten levert aan opdrachtgevers in de gezondheidszorg, waaronder
grote farmaceutische multinationals, laat zich lovend uit over Wikipedia als
informatiebron voor patiënten. Een link op die pagina leert dat medische studenten
Wikipedia aanpassen. In 2012 bleek dat 69% van de werkgroepleden die de laatste
versie van het psychiatrisch handboek DSM-5 opstelde, een relatie met de
farmaceutische industrie had. Big Pharma betaalt aan academisch onderzoek
m.b.t. psychotrope middelen. Kan Wikipedia, dat blijkbaar deel uit maakt van dit
circuit, wel vrij gehouden worden van commerciële invloeden?
http://connecticut.cbslocal.com/2014/01/29/report-wikipedia-the-top-source-of-health-care-info-for-doctorspatients/

______________________________
31 januari 2014
Vitamines en mineralen voor behandeling van ADHD-verschijnselen.
Ook vakdeskundigen komen nu met de informatie: nieuw onderzoek suggereert dat
vitaminen en mineralen met succes gebruikt kunnen worden voor het behandelen
van ADHD.
http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3586780/2014/01/30/Vitaminen-effectief-bij-bestrijdenADHD-symptomen.dhtml

Iets uitgebreider: http://www.nhs.uk/news/2014/01January/Pages/Can-vitamins-be-used-to-treat-ADHDin-adults.aspx

Artikel: http://bjp.rcpsych.org/content/early/2014/01/27/bjp.bp.113.132126.abstract
______________________________
30 januari 2014
ADHD ook in Belgie in beweging.
De Belgische senator Bert Anciaux informeert naar de voortgang van het ADHD-debat.
http://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&LEG=5&NR=10979&LA
NG=nl
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Eind 2013 bracht de Belgische Hoge Gezondheidsraad advies uit voor betere behandeling
van ADHD en minder pillen.
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=14641

En er loopt een petitie van bezorgde ouders omdat pillen wel- en psychosociale
behandeling (zonder medicatie) niet wordt vergoed: http://www.hln.be/hln/nl/33/FitGezond/article/detail/1780215/2014/01/24/ADHD-ers-krijgen-niet-de-juiste-behandeling.dhtml

______________________________
21 januari 2014
Dr. David Healy, hoogleraar psychiatrie, presenteert een mooi compact overzicht over
eigenschappen van psychiatrische medicijnen.
http://davidhealy.org/psychiatry-goneastray/?utm_source=February+2014+News&utm_campaign=February+News&utm_mediu
m=email
______________________________
15 januari 2014
Verklaring ex-cliënte van psychiatrische instelling.
Verklaring van een ex-cliënte van een psychiatrische inrichting in het zuiden des lands.
Over intimidatie door psychiaters, dwangmedicatie, isoleercel als strafmaatregel en heftige
bijwerkingen van psychiatrische medicijnen. En drugsgebruik in de inrichting.
Een waarschuwing. (Geanonimiseerde verklaring; klacht is ingediend bij IGZ)
http://www.youtube.com/watch?v=7-EezNJyvfU&feature=youtu.be
______________________________
14 januari 2014
Weer een rechtszaak over moord onder invloed van antidepressivum.
Op 23 december 2012 reed een 34-jarige vrouw uit Spier (Fr.) met haar auto een
kanaal in. In een doos op de achterbank lag het lichaam van haar zoontje, door
verwurging om het leven gebracht. Haar dochtertje zei later tegen de politie dat
haar moeder “gek was geworden”. Volgens haar advocaat verkeerde de vrouw ten
tijde van het drama in een psychose, veroorzaakt door het antidepressiemiddel
Efexor. Toxicologisch onderzoek wees uit dat de moeder een verhoogde dosis van
het antidepressivum in haar bloed had. http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/article10833533.ece
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Zie rapport over agressie door psychiatrische medicijnen op
http://www.ncrm.nl/Psychiatrische-medicijnen-agressie-geweld-NCRM.pdf

______________________________
4 januari 2014
Patiënten met psychische problemen mishandeld in kampen in Ghana.
Elke cultuur heeft zijn eigen manier om psychische problemen verkeerd aan te pakken.
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)627178/fulltext?elsca1=ETOC-LANCET&elsca2=email&elsca3=E24A35F

21 december 2013
Psychologen geven zware diagnoses - ‘dan wordt therapie vergoed’
Veel psychologen geven hun cliënten wel eens een zwaardere diagnose dan strikt
noodzakelijk, omdat de verzekeraar de therapie dan wel vergoedt.
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/21/psychologen-geven-zware-diagnoses-dan-wordttherapie-vergoed/
______________________________
14 december 2013
ADHD in New York Times
VS: nu 15% van de high school leerlingen met ADHD. Emeritus hoogleraar psychologie
Dr. K. Connors, een vroege deskundige op ADHD-gebied, over toenemend aantal ADHDgediagnosticeerden: "(...) een nationale ramp van gevaarlijke proporties." Over pillen en
farma-marketing.
Uitgebreid artikel in de New York Times: http://www.nytimes.com/2013/12/15/health/theselling-of-attention-deficit-disorder.html?_r=1&

______________________________
9 dec 2013
Deelname Stadskanaal aan onderzoek naar ADHD.
De gemeente Stadskanaal gaat deelnemen aan onderzoek "drukke en dwarse kinderen
(ADHD)" van de Rijksuniversiteit Groningen.
http://www.westerwoldeactueel.nl/2013/12/09/deelname-stadskanaal-aan-onderzoek-naaradhd/
______________________________
2 december 2013
Twijfel over wat de wet zegt over toestemming en medicatie bij ADHD?
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Een korte uitleg over de wetsregels op: ADHD-medicatie-toestemmingsvereiste-wetboek.pdf
______________________________
28 november 2013
Onderzoek RIVM zorgkosten
Van alle aandoeningen geeft Nederland het meeste uit aan de behandeling van psychische
stoornissen.
http://www.nationalezorggids.nl/ggz/nieuws/18466-meeste-zorguitgaven-worden-aanpsychische-stoornissen-besteed.html
______________________________
15 november 2013
Attention-deficit/hyperactivity disorder: are we helping or harming?
Artikel: Rae Thomas, Geoffrey K Mitchell, Laura Batstra
Melding in De Telegraaf:
http://www.telegraaf.nl/gezondheid/actueel/22053561/___Te_snel_diagnose_ADHD___.html

Artikel downloaden: http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6172
______________________________
8 november 2013
Zelfmoord in de GGZ
Nieuw verschenen getallen, na een verzoek van de VPRO op basis van de Wet
Openbaarheid Bestuur aan de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ): toegenomen
zelfmoord in de GGZ; te downloaden via:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/wobverzoeken/2013/10/18/besluit-wob-verzoek-overzicht-suicidecijfers-ggzinstellingen-2007-2012.html
Doden per instelling te downloaden: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/wob-verzoeken/2013/10/18/overzicht-suicidecijfers-ggz-instellingen2007-2012.html
______________________________
8 november 2013
Nieuwe inkomstenbron voor farmaceut
Farmaceutische multinational Shire gaat ADHD medicijn Vyance nu ook verkopen als
medicijn tegen eetbuien ("binge eating").
http://www.shire.com/shireplc/en/investors/investorsnews/irshirenews?id=877 .

Vyance is een

psychostimulantium.
Volgens Deutsche Bank is in theorie een opbrengsten van 500 miljoen dollar mogelijk.
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Shire verdient dit jaar naar schatting 1.200 miljoen dollar aan de verkoop van Vyvanse als
ADHD-medicijn:
http://www.z24.nl/bijzaken/adhd-medicijn-helpt-mogelijk-tegen-eetbuistoornis-399506

______________________________
7 november 2013
Allen Frances in nederland
Op 7 november was de Amerikaanse psychiater en professor Allen Frances in Nederland.
Allen Frances nam deel aan de totstandkoming van het psychiatrisch handboek DSM, dat in
toenemende mate onderwerp is van kritiek. Hij was lid van de DSM-III taakgroep,
voorzitter van de DSM-IV taakgroep en is de meest gezaghebbende criticus van de DSM-5,
die in 2013 gepubliceerd is. Frances sprak in Almere op uitnodiging van het Nederlands
Jeugdinstituut, de Rijksuniversiteit Groningen en het ministerie van VWS.
Presentatie van Frances:
http://www.trimbos.nl/~/media/Nieuws%20en%20Persberichten/Saving%20Normal%20Slides%20C
ompatibiliteitsmodus.ashx

De tekst op zijn laatste slides zou van ons kunnen zijn:
- Use common sense and be skeptical
- Do not be dazzled by 'experts'
______________________________
4 november 2013
Farmaceut Johnson & Johnson schikt $ 2,2 miljard met het ministerie van justitie (VS)
wegens oneigenlijk gebruik van o.a. het antipsychoticum Risperdal. J & J had zich reeeds
voorbereid; in augustus zei het bedrijf dat de kosten "geen wezenlijk nadelig effect" op de
financiën zou hebben. De $ 2,2 miljard vertegenwoordigt slechts 12,5 procent van J & J's
omzet in het afgelopen kwartaal.
http://www.businessweek.com/articles/2013-11-04/johnson-and-johnson-coughs-up-2-dot2-billion-in-drug-marketing-settlement
We geven weer even een bijgewerkt lijstje met boetes en schikkingen:
2007: Bristol-Myers Squibb betaalde ca. $ 515 Miljoen om diverse redenen, o.a. wegens
onterecht promoten van het antipsychoticum Abilify.
2008 - 2011: Merck betaalde $ 1,6 miljard wegens fraude.
2009: Pfizer betaalde boete van $ 2,3 miljard.
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2009: Eli Lilly betaalt $ 1,4 miljard wegens illegaal marketen van het antipsychoticum
Zyprexa.
2010: Novartis betaalde $ 422 miljoen wegens illegale marketing.
2012: GlaxoSmithKline kreeg boete van $ 3 miljard o.a. vanwege aanmoedigen van
antidepressivagebruik door kinderen. En samen met AstraZeneca: poging tot omkoping van
Nederlandse zorgverzekeraars met onderzoeksprojecten ter waarde van € 2 miljoen.
2013: Johnson & Johnson schikt $ 2,2 miljard met het ministerie van justitie (VS) wegens
oneigenlijk gebruik van o.a. het antipsychoticum Risperdal.
______________________________
22 oktober 2013
Binnengekomen klachten en verklaringen m.b.t. psychiatrische diagnose,
psychiatrische behandeling en medicatie.
Van via onze petitiepagina binnengekomen verklaringen staat een bijgewerkte versie op
pagina Verzameldocument-klachten-psychiatrie-NCRM-petitie.pdf .
______________________________
13 oktober 2013
Ook in China wordt "geestelijke stoornis " gebruikt tegen individuen en groepen die in
het politieke systeem niet passen.
Sinds de vervolging van de geestelijke stroming Falun Gong in juli 1999 begon zijn
duizenden mensen gedwongen opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen. Vaak in
geheime instellingen gerund door de politie. Eenmaal toegelaten worden ze onderworpen
aan gewelddadige "behandeling" die in veel gevallen heeft geleid tot de dood van het
slachtoffer. De wet die dit zou moeten beteugelen, faalt.
http://www.cchrint.org/2013/10/15/forced-psychiatric-detentions-remain-problem-in-china/

______________________________
10 oktober 2013
Rusland: onheus gebruik van psychiatrische behandeling.
Met de veroordeling van de demonstrant Mikhail Kosenko tot gedwongen psychiatrische
behandeling is het debat aangewakkerd of Rusland terugkeert naar de Sovjet-praktijk om
psychiatrie te gebruiken om critici het zwijgen op te leggen. De Russische
mensenrechtenactivist Ljoedmila Alexeyeva noemde op 8 oktober jl. de uitspraak tegen de
38-jarige Kosenko "een terugkeer naar de Sovjet-psychiatrische vervolging van dissidenten"
en zei een klacht te zullen indienen bij de World Psychiatric Association.
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Amnesty International veroordeelde ook de uitspraak als "weerzinwekkend gebruik om
dissidenten het zwijgen op te leggen d.m.v. bestraffende psychiatrie" (..).
http://www.cchrint.org/2013/10/11/psych-ward-verdict-for-russian-protester-a-return-to-sovietpsychiatric-persecution-of-dissidents/

______________________________
5 oktober 2013
De Telegraaf publiceerde over donatie van Ministerie VWS aan overlegclub met
farmaceuten.
Vrijdag 4 oktober berichtte de Telegraaf dat het ministerie afgelopen vier jaar bijna een ton
heeft geschonken aan een door farmaceuten opgerichte overlegclub. Kamerleden Bruins
Slot (CDA) en Van Gerven (SP) willen opheldering van de Minister over deze donatie aan
deze bedrijven die "bulken van het geld".
http://www.sp.nl/zorg/nieuwsberichten/15179/131004van_gerven_snij_innige_banden_vws_en_farmaceuten_door.html
______________________________
1 oktober 2013
Overzicht binnengekomen klachten
In het hier te downloaden document hebben we een selectie van via onze petitiepagina
binnengekomen klachten verzameld.
______________________________
20 september 2013
Wet zorg en dwang.
Dat deze wet noodzakelijk is om een menswaardige leefomgeving te creëren in een aantal
zorginstellingen geeft aan hoe slecht het hier en daar is. Met deze wet hebben klagers meer
steun. Het zal nog even duren voordat deze wet van kracht is (1e Kamer goedkeuring,
publicatie Staatscourant e.d.).
Intussen zullen de zorginstellingen zich moeten voorbereiden op de uitvoering ervan; er
hoeft door hen met interne correcties niet gewacht te worden tot de wet van kracht is
geworden.
http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2013/9/Uitvoering-wet-Zorg-en-Dwang-vergttijd-1370363W/
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______________________________
Petitie vrijkrijgen testgegevens medicijnen
Twee jaar geleden oordeelde de Europese Ombudsman dat EMA, het Europees
Geneesmiddelenbureau, toegang moet geven tot testgegevens van medicijnenonderzoek.
Zes maanden geleden ondernamen twee Amerikaanse farmaceutische bedrijven, AbbVie en
InterMune, juridische stappen tegen EMA die daarna toegang tot alle testgegevens voor alle
drugs heeft afgesloten.
Teken de petitie om deze gegevens weer toegankelijk te krijgen:
http://wp.rxisk.org/sign-the-rxisk-drug-safetypetition/?utm_source=September+2013+News&utm_campaign=September+News&utm_medium=e
mail

______________________________
19 september 2013
New York Times: de Navy Yard shooter gebruikte het antidepressivum Trazodone.
De schutter die op 16 september jl. 12 mensen doodde op het terrein van Amerikaanse
marine, gebruikte een antidepressivum.
Dit is een nieuw stukje informatie ter ondersteuning van de stelling dat psychiatrische
medicijnen een potentieel gevaar voor de samenleving betekenen. Zie meer informatie in
ons pleidooi voor meer onderzoek op dit gebied dat we eerder dit jaar aanboden aan de
Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
http://www.nytimes.com/2013/09/18/us/washington-navy-yardshootings.html?pagewanted=all&_r=1&
http://www.cchrint.org/2013/09/18/navy-yard-shooter-was-on-antidepressant-trazodone/

______________________________
14 september 2013
Steeds meer Deense autistische kinderen aan ADHD-pillen
Deense kinderen met een autismespectrumstoornis (ASD) krijgen steeds vaker ADHDmedicatie voorgeschreven. In 2010 kreeg 16 procent van hen methylfenidaat of een
vergelijkbaar middel. Een toename is ook bij kinderen met ADHD en andere psychiatrische
stoornissen zichtbaar.
http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht/136608/steeds-meer-autistische-kinderenaan-adhdpillen.htm

______________________________
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28 augustus 2013
Opnieuw agressie door antidepressiva.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/WetenschapGezondheid/article/detail/3499698/2013/08/28/Antidepressivum-kan-agressiefmaken.dhtml
Onderzoek Radboud Universiteit: Moorden door daders die antidepressiva slikken.
Gebruikers van antidepressiva kunnen plotseling door het lint gaan. Dit is een nieuwe
ondersteuning van een reeks aanbevelingen over dit onderwerp die we o.a. aan de Minister
van justitie hebben voorgelegd.
Zie rapport Agressie door psychiatrische medicatie op http://www.ncrm.nl/NCRM-rapporten.htm
______________________________
27 augustus 2013
Antipsychotica verkeerd gebruikt.
Een derde van de bewoners van instellingen voor verstandelijk gehandicapten krijgt
antipsychotica. In de meeste gevallen om gedragsproblemen te behandelen. Bij afkicken
van de pillen blijkt hun gedrag vaak te verbeteren.
http://www.accare.eu/qontex/upload/Onderzoek_G_de_Kuijper_in_Volkskrant.pdf
______________________________
20 augustus 2013
Frisdrank kan bij kinderen leiden tot agressie.
Kinderen die vier of meer glazen frisdrank per dag drinken zijn twee keer zoveel geneigd
om dingen van anderen kapot te maken, in gevechten te belanden en mensen aan te
vallen.Ze kunnen ook moeilijk geconcentreerd blijven en trekken zich vaker terug.
http://www.nu.nl/wetenschap/3552942/frisdrank-leidt-agressie-bij-vijfjarigen.html
http://www.jpeds.com/webfiles/images/journals/ympd/JPEDSSuglia.pdf
______________________________
24 juli 2013
Elektroshock in opkomst.
Een van de meest grove vormen van symptoombestrijding.
http://www.anoiksis.nl/content/electroshocktherapie-voor-tegen
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/15836062
Nuttige informatie op:
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http://www.ect-waarschuwing.nl/
______________________________
15 juli 2013
Omkoping in de farmaceutische industrie
China beschuldigt de Britse medicijnfabrikant GlaxoSmithKline (GSK) van omkoping van
verkopers, artsen en adviseurs om zo de omzet te stimuleren. GlaxoSmithKline heeft
minstens een half miljard dollar aan de omkopingspraktijken besteed, zo meldde de Chinese
officier van justitie vandaag in een persconferentie.
Kort overzicht van veroordelingen en schikkingen van farmaceuten:
2007: Bristol-Myers Squibb betaalde ca. $ 515 Miljoen om diverse redenen, o.a. wegens
onterecht promoten van het antipsychoticum Abilify.
2008 - 2011: Merck betaalde $ 1,6 miljard wegens fraude.
2009: Pfizer betaalde boete van $ 2,3 miljard.
2009: Eli Lilly betaalt $ 1,4 miljard wegens illegaal marketen van het antipsychoticum
Zyprexa.
2010: Novartis betaalde $ 422 miljoen wegens illegale marketing.
2012: GlaxoSmithKline kreeg boete van $ 3 miljard o.a. vanwege aanmoedigen van
antidepressivagebruik door kinderen. En samen met AstraZeneca: poging tot omkoping van
Nederlandse zorgverzekeraars met onderzoeksprojecten ter waarde van € 2 miljoen.
http://www.ftm.nl/copypaste/omkoping-regeert-in-de-farmaceutische-industrie.aspx
______________________________
11 juli 2013
ADHD-medicatie werkt niet op de lange termijn
Onderwijszorg Nederland meldt:
Negen op tien kinderen met matige tot ernstige ADHD hebben blijvende klachten, ook als
ze al geruime tijd worden behandeld met geneesmiddelen.
http://www.nationalezorggids.nl/ggz/nieuws/17033-adhd-medicatie-werkt-niet-op-de-langetermijn.html

______________________________
Russische nieuwszender met programma over de gevaren van psychiatrische
medicijnen.
(Engelstalig)
http://www.youtube.com/watch?v=ANAILVqneSQ
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______________________________
5 juni 2013
Vaticaan organiseert conferentie over effect van psychiatrische medicijnen op
kinderen.
op 14 en 15 juni wordt in het Vaticaan een conferentie gehouden over de schadelijke
gevolgen van het gebruik van pillen in plaats van therapie ter behandeling van stoornissen
en psychische aandoeningen bij kinderen en aanstaande moeders.
Er zijn o.a. enkele zeer kritische experts uitgenodigd.
Organisator van de conferentie, klinisch psycholoog dr. Barry Duncan, stelde eerder: "The
Catholic church may be the only power on earth that can counter the forces of corporate
greed that have no moral or ethical conscience.”
http://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-conference-to-reveal-harm-ofprescription-drugs-for-children/
http://www.cchrint.org/2013/06/07/vatican-investiates-psychiatric-drugging-of-children/
______________________________
18 mei 2013
Over stimulering van pillenconsumptie en hoe de farmaceutische industrie onze
academische wereld is binnengehaald.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3443659/2013/05/18/Het-pillenbedrog.dhtml

Uit de tekst gelicht:
(...) In ons land voltrok zich een ontwikkeling die heeft gemaakt dat Nederlandse
universiteiten in sterke mate meewerken aan farmamarketing. Het begon allemaal in
Rotterdam. In 1987 vergaderde het bestuur van de Rotterdamse universiteitsfondsen
waarvan ik een kwart eeuw deel mocht uitmaken. Tijdens het diner na afloop vertelde rector
magnificus Alexander Rinnooy Kan dat hij mee had geschreven aan een brochure, 'Naar een
ondernemende universiteit'. Universiteiten moesten de markt op en een 'derde geldstroom'
genereren, geld uit de private sector, van bedrijven dus.
Die brochure heeft grote invloed gehad op onze universiteiten, vooral op de faculteiten
geneeskunde en farmacie. Bij een terugtrekkende overheid kozen veel hoogleraren voor een
relatie met de industrie. Een afhankelijkheidsrelatie, welteverstaan. De prijs die de
academische geneeskunde daarvoor betaalt, is steun aan farmamarketing. Academici
moeten heden ten dage ernstig rekening houden met de vraag of hun uitlatingen de industrie
welgevallig zijn. Dat leidt ertoe dat hoogleraren vaak zwijgen als zij zouden moeten
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spreken en dat zij spreken als zij zouden moeten zwijgen.
Dit vormt een ernstige aantasting van de academische vrijheid, die de farmaceutische
industrie in hoge mate vrij spel geeft.
______________________________
5 mei 2013
Groeiend aantal jongeren slikt antidepressiva.
Antidepressiva kunnen voor jongeren gevaarlijk zijn. Juist deze groep jonge mensen kan na
het slikken van de eerste medicijnen last hebben van ernstige bijwerkingen, zoals
vijandigheid en méér zelfmoordgedachten.
http://www.skipr.nl/actueel/id14565-groeiend-aantal-jongeren-slikt-antidepressiva.html
______________________________
20 april 2013
Farmaceut Shire promoot ADHD op Europees niveau.
Experts uiten volop kritiek op de exploitatie van het ADHD etiket. Parallel daaraan berijden
farmaceuten ongehinderd de snelweg naar Europa met glossy schijnwetenschap.
Nieuwe mijlpaal: farmaceut Shire geeft ADHD een mooie push met hun "white paper".
http://www.europeanbraincouncil.org/pdfs/ADHD%20White%20Paper_15Apr13.pdf
______________________________
Ritalin gebruik blijft stijgen.
Ondanks protesten van parlementariers, ondanks plannen van het Ministerie ("die etiketjes
moeten er weer af"), ondanks kritische artikelen van experts en van verontruste burgers
(zoals wij) blijkt de invloed van Big Pharma en daaraan gelieerde academici en adviseurs
van allesoverheersende invloed:
Het gebruik van methylfenidaat (het werkzame middel in o.a. Ritalin) door jongeren bleef
ook in 2012 toenemen.
Het is in 2012 in totaal aan 130.000 jongeren voorgeschreven.
Zie de publicatie van Stichting Farmaceutische Kengetallen:
http://www.sfk.nl/nieuws-publicaties/PW/2013/psychofarmaca_bij_jongeren_vooral_voor_ADHD
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______________________________
18 april 2013
ZEMBLA: 'Etiketkinderen'
Actuele documentaire over een onderwerp dat we al decennia lang onder de aandacht
brengen:
Ben je als kind dromerig, beweeglijk, onhandig, brutaal of gewoon wat slechter in taal en
rekenen? Dan loop je grote kans op een etiket.
Kijk op Uitzending Gemist: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1337700
Tekstfragment van één onzer flyers: "De jonge generatie bedreigd":
Opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Soms zijn kinderen snel geïrriteerd,
hebben problemen met slapen, kunnen moeilijk stil zitten of verliezen hun aandacht,
maar dit zijn nauwelijks aanwijzingen van geestelijk slecht functioneren.
Psychiaters en zorgverlenende instanties beweren maar al te vaak dat normaal
kindergedrag
of alledaagse gedragsproblemen, geestelijke stoornissen zijn
en stellen dat psychiatrische medicijnen de oplossing zijn.
Daarmee hebben ze zich onder valse voorwendsels in een autoritaire positie
ten opzichte van onze kinderen gemanoeuvreerd en vormen daarmee een
bedreiging voor de meest dierbare en kwetsbare zaken in het leven: kinderen en vrijheid.
______________________________
14 april 2013
Mogelijk verband agressie en pillen.
Bijgewerkte versie van rapport over verband tussen psychiatrische medicatie,
agressie en geweld is beschikbaar op http://www.ncrm.nl/Psychiatrische-medicijnenagressie-geweld-NCRM.pdf
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______________________________
7 april 2013
Labyrint: De bijbel van de psychiatrie.
In mei verschijnt de herziene versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, ofwel de DSM 5, de bijbel van de psychiatrie. De Amerikaanse psychiater Allen
Frances vreest valse epidemieën van nieuwe stoornissen omdat de farmaceutische industrie
ermee aan de haal zal gaan.
Langzaamaan krijgt ons standpunt, dat wij (het CCHR netwerk) al decennialang (in
misschien iets meer expliciete verwoording) verkondigen, meer steun.
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1336179
______________________________
2 april 2013
Obama: enorm bedrag beschikbaar voor brain research.
We zijn blij met onderzoek naar lichamelijke hersenziekten.
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/04/02/brain-initiative-challenges-researchersunlock-mysteries-human-mind
Maar hier zijn ook andere belangen in het spel:
http://nyunews.com/2013/02/19/house-55/
O.a. het militair-gerichte onderzoek van DARPA.
http://www.cchrint.org/2013/01/23/cchr-exposes-psychiatrys-military-spending-to-createdrugged-out-super-soldiers-by-kelly-omeara/
______________________________
1 april 2013
Kritisch boek over de DSM van gezaghebbend expert Allen Frances in het Nederlands
verschenen.
Informatie over psychiatrisch handboek DSM-5, Big Pharma en de medicalisering van het
dagelijkse leven.
http://www.nieuwezijds.nl/Boek/9789057123801/Terug-naar-normaal/Blader/
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______________________________
26 maart 2013
Zonnige regio's minder ADHD.
Een onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Biological Psychiatry, werpt nieuw licht op
het stijgende aantal ADHD diagnoses. In “zonnige” regio’s op aarde met een hoge
intensiteit van zonlicht, zoals de Amerikaanse staten Californie, Arizona en Colorado, en
landen als Spanje en Mexico komt ADHD minder voor.
http://www.medicalfacts.nl/2013/03/26/relatie-tussen-adhd-en-de-intensiteit-van-zonlicht/
______________________________
20 maart 2013
Langetermijneffecten van ADHD-medicijnen.
Ook deskundigen komen er nu achter:
Psychische en lichamelijke bijwerkingen niet te verwaarlozen.
http://www.optimafarma.nl/vakblad/twijfel-bij-adhd-medicatie-op-lange-termijn/
______________________________
6 maart 2013
Overleeft de psychiatrie de DSM 5??
http://www.academia.edu/2766023/Overleeft_de_psychiatrie_de_DSM-5
Duidelijk overzichtsartikel in vaktijdschrift De Psycholoog waarin de kritische punten t.a.v.
de geestelijke gezondheidszorg weer eens op een rij worden gezet. We hopen dat het
bijdraagt aan de munitievoorraad van kritische volksvertegenwoordigers en agerende
experts in de strijd tegen overbehandeling en -medicatie.
______________________________
18 februari 2013
Ook de Duitse TV maakt kijker bewust van agressie-veroorzakende effecten van
antidepressiva.
http://www.ardmediathek.de/das-erste/reportage-dokumentation/gefaehrliche-glueckspillenmilliardenprofite-mit?documentId=13454184

______________________________
Eind januari 2013
Duits blad Der Spiegel kritisch over de komende versie van het psychiatrisch
handboek.
Kritisch over de waterval aan psychiatrische diagnoses en de vraagtekens bij ADHDmedicatie. http://www.spiegel.de/spiegel/print/index-2013-4.html
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______________________________
23 januari 2013
Gezaghebbend psychiater sceptisch over Obama's plannen voor geweldreductie.
Kritisch psychiater en hoogleraar dr. David Healy zegt in een interview te vrezen dat betere
screening op scholen leidt tot meer (antidepressiva-) medicatie en daarmee tot meer
voorvallen van extreem geweld. Ook als de beschikbaarheid van vuurwapens zou worden
teruggedrongen.
http://www.cchrint.org/2013/01/23/schoolshootings-drugs-2/
We constateren opnieuw dat ook in de VS beleidsmakers niet willen beseffen dat
psychofarmaca op onvoorspelbare wijze in de hersenen kunnen huishouden.
______________________________
januari 2013
dvd Tijdperk van Angst
Onze meest recente dvd, Het Tijdperk van Angst, op Youtube, in 9 hoofdstukken:
http://www.youtube.com/user/NCRMinfo/videos

Misstanden van psychiatrie in verleden en heden.
Duitse psychiatrie zorgde voor wetenschappelijke legitimering van de term "onwaardig
leven". Eugenetica.
Formele verklaring van Duitse vereniging voor psychiatrie over bijdrage tot de nazirassenleer.
Verslag over misstanden in psychiatrische instellingen in Duitsland, vroeger en nu.
De invloed van de farmaceutische industrie.
dvd "Het tijdperk van angst" is geproduceerd door Citizen Commission on Human Rights.
______________________________
Pillen en geweld: CNN betrapt:
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Een expert maakte op CNN een opmerking over het verband tussen psychiatrische pillen en
geweld.
Amerikaans psychiater en criticus Peter Breggin slaagde erin het statement veilig te stellen
en plaatste de korte video op Youtube:
http://www.cchrint.org/2013/01/14/psychiatricdrugs-schoolshootings/
______________________________
4 januari 2013
De laatste paar dagen weer schietpartijen: in Zwitserland en Filipijnen.
Petitie voor onderzoek naar verband tussen psychiatrische medicatie en schietpartijen.
http://www.thepetitionsite.com/967/364/876/demand-federal-investigation-intopsychiatric-drugs-school-shootings/

Achtergrond info: zie ons rapport oproep voor onderzoek naar bovenstaand verband.
______________________________
2 januari 2013
Vader van schoolschutter klaagt psychiatrische kliniek aan.
Ook de vader van de schoolschutter die in 2009 in Winnenden, Duitsland, 17 mensen
doodde, zoekt verhaal.
http://www.nu.nl/buitenland/2994602/vader-duitse-schoolschutter-eist-miljoenen.html
Een rapport over de mogelijke relatie tussen psychiatrische medicijnen en geweld:
http://www.ncrm.nl/NCRM-rapporten.htm
______________________________
1 januari 2013
De vrijwilligers van stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens wensen u
een goed 2013,
met minder psychiatrie, minder pillen en meer gezond verstand.
We hebben nog wel wat te doen; in de volgende link van vandaag wordt in alle ernst
ecstacy voorgesteld als middel tegen post-traumatische stress.
http://www.united-academics.org/magazine/31335/ecstasy-may-help-post-traumatic-stress/
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17 december 2012
Onderwerp: agressie door psychiatrische medicatie.
Newtown schutter Adam Lanza gebruikte psychiatrische medicijnen vanaf z'n tiende
jaar..
Gezien op o.a. http://articles.latimes.com/2012/dec/17/nation/la-na-shooter-profile20121218
"As early as age 10, Adam Lanza was taking medication, according to his former
baby sitter, Ryan Kraft, now an aerospace engineer in Hermosa Beach."
Petitie medisch rapport Adam Lanza
Er loopt een petitie om het medisch rapport van Lanza boven water te krijgen:
http://www.gopetition.com/petitions/release-adam-lanza-toxicology-reports.html
______________________________
16 december 2012
Schietpartijen en psychiatrische medicijnen.
Ook na de school shooting op 14 december in het plaatsje Newtown, Connecticut, VS,
waarbij de dader 20 kinderen en 6 volwassenen doodde, ontbreekt bij gissingen naar de
oorzaak van dit drama in de media, nadrukkelijk de mogelijkheid dat er een psychiatrisch
medicijn in het spel is, zoals dat het geval was bij een deel van eerdere schietpartijen.
Van de dader wordt in de media een psychische gesteldheid gemeld, waarbij in medicatieminded Amerika het vermoeden van medicatie voor de hand ligt.
Zie rapport http://www.ncrm.nl/Psychiatrische-medicijnen-agressie-geweld-NCRM.pdf
______________________________
12 december 2012
NCRM organiseerde lezing over invloed van voeding op (o.a.) gedrag.
Een alternatieve behandeling voor AD(H)D, PDD-NOS, met verbluffende resultaten.
Spreker was Michael van Gils van de Linus Pauling kliniek in Aalst Waalre.
http://exendo.be/
______________________________
8 december 2012
In navolging van de VS nu ook toename van antipsychotica bij kinderen in Nederland.
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/12_december/08/binnenland/veelkinderen-aan-antipsychotica.xml
Ook bij medicatie met antipsychotica speelt dr. Joseph Biederman een rol.
Zie in verband hiermee onderstaand bericht van 5 december 2012.
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______________________________
5 december 2012
Fraude en de ADHD behandelingsrichtlijn
Stichting NCRM (deze website) stuurde verontruste brief naar beleidsverantwoordelijken
voor de ADHD behandelingsrichtlijn.
De brief gaat over corruptieve invloeden op de richtlijn: frauduleuze-wetenschapADHDrichtlijn.pdf

Dr. J. Biederman, ADHD expert die in 2008 in opspraak
raakte
i.v.m. het niet melden aan zijn universiteit van inkomsten
van de farmaceutische industrie .
Ook zegde Biederman van tevoren een gunstig resultaat toe
van een test van een antipsychoticum voor kinderen.
(Zie b.v. ook

http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/b/joseph_biederman/index.html )

______________________________
2 december 2012
Brandpunt en ADHD.
Brandpunt TV brengt evenwichtige uitzending over ADHD en o.a. het gebrek aan gegevens
over langetermijneffecten.
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1310039
Het item over ADHD start ca. 30 minuten vanaf het begin.
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______________________________
Amerikaans psychiatrisch screeningprogramma TeenScreen stopt.
Dit programma dat erop gericht was op grote aantallen (toekomstige) patienten met
psychiatrische problemen te genereren, lijkt te stoppen.
De TeenScreen website meldde op 15 november: “The National Center will be winding
down its program at the end of this year.”
http://www.cchrint.org/2012/11/27/teenscreen-shuts-down/
Zie ook: http://www.ncrm.nl/stop-psychosociale-screening-folder.htm
______________________________
29 november 2012
Subjectiveit diagnose ADHD pleit voor terughoudendheid
‘De subjectiviteit van de diagnose ADHD en de beperkingen in de werkzaamheid van en
kennis over de medicamenteuze behandeling, pleiten voor terughoudendheid met het stellen
van de diagnose en met medicamenteuze behandeling.’
Dat schrijven drs. E.H. Nieweg en dr. L. Batstra in het Geneesmiddelenbulletin van
november, waarin aandacht wordt besteed aan de behandeling van ’Attention Deficit
Hyperactivity Disorder’ (ADHD) bij kinderen en adolescenten.
http://gebu.artsennet.nl/Archief/Tijdschriftartikel/Medicamenteuze-behandeling-vanADHD-bij-kinderen-en-adolescenten.htm
______________________________
19 november 2012
De Balie Amsterdam, KennisCafé: ADHD!
Discussie tussen Ritalin-promotor J. Buitelaar, hoogleraar Klinische Psychologie J.
Derksen, hersenscaninterpretator Sarah Durston en Paul Korte, algemeen directeur
farmaceutisch bedrijf Janssen Nederland. Janssen is maker van het ADHD medicijn
Concerta als oplossing voor ADHD.
Helaas was er geen evenwicht tussen diverse gezichtspunten, waardoor J. Buitelaar's
biologisch-psychiatrisch geloof danig domineerde.
Farmaceut Korte kon vrijwel onbelemmerd zijn product promoten.
De kwalijke eigenschappen van methylfenidaat (basis van de meest voorgeschreven
ADHD-medicijnen), waaronder het incomplete inzicht in de effecten ervan op
kinderhersenen en -gedrag, zowel als informatie over alternatieve, medicijnloze therapieën,
bleven zwaar onderbelicht.
Big Pharma zal blij zijn met het verloop van deze avond.
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Ondertussen is een een commentaar verschenen van Dr. L. Batstra, die oorspronkelijk als
expert bij het debat uitgenodigd was, maar verhinderd was:
http://www.artsennet.nl/opinie/Gastblogs/Laura-Batstra/Blogbericht-LauraBatstra/124162/Wees-terughoudend-bij-diagnose-ADHD.htm
Meer tegengif: lees bijvoorbeeld ADHD in Nederland.
______________________________
7 november 2012
Ernstige stoornissen veroorzaakt door ontstekingsverschijnselen in de hersenen.
Wetenschapsprogramma Labyrint: patiënten die lijden aan schizofrenie of manische
depressiviteit hebben opvallend vaak een schildklierafwijking of andere autoimmuunaandoening.
Dit bevestigt opnieuw een onzer adviezen over een niet-psychiatrische aanpak.
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1302772
______________________________
10 oktober 2012
ADHD-medicijnen om beter op school te presteren.
Amerikaanse kinderen die slechte resultaten halen op school, krijgen
ADHDmedicijnen voorgeschreven om zo beter te presteren.
'omdat aanpassing van de omgeving van het kind te duur is, hebben wij als maatschappij
besloten het kind aan te passen', stelt de arts Michael Anderson. Zie
http://www.nytimes.com/2012/10/09/health/attention-disorder-or-not-children-prescribed-pills-tohelp-in-school.html?pagewanted=1&_r=1&

Een nieuw voorbeeld van een falende samenleving, waarbij gebrekkig onderwijs nu
gecompenseerd moet worden m.b.v. stimulerende drugs.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3329670/2012/10/10/Amerikaanse
-kinderen-krijgen-ADHD-medicijn-om-beter-te-presteren-op-school.dhtml
______________________________
26 september 2012
Canadese onderzoeksreporter: ADHDmedicijnen, ernstige bijwerkingen.
(Engelstalig) verslag over bijwerkingen van ADHD medicijnen zoals levensbedreigende
lichamelijke effecten, psychose en zelfmoordplannen.
En ook in Canada staat de overheid buiten spel.
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http://www.thestar.com/news/canada/article/1262220--adhd-drugs-suspected-of-hurting-canadiankids

______________________________
8 september 2012
Thomas Szasz overleden
Op 8 september overleed op 92 jarige leeftijd Dr. Thomas Szasz, emeritus
hoogleraar psychiatrie, auteur en uitgesproken criticus van
de mainstream psychiatrie.
Szasz was opinieleider in de antipsychiatriebeweging in de
tweede helft van de vorige eeuw. De bezwaren van die
stroming hebben betrekking op onder andere de
willekeurige diagnosestelling in de psychiatrie, de
schadelijkheid van psychiatrisch handelen, de uitwerking
van psychiatrisch handelen gericht op maatschappelijke
aanpassing van de patiënt en de invloed van farmaceutische bedrijven op de
psychiatrie.
Szasz was, met de Scientology Church in de VS, medeoprichter van de Citizen
Commission on Human Rights, een internationaal netwerk dat misstanden in de
psychiatrie bestrijdt.
Hij werd in 1973 door de American Humanist Association uitgeroepen tot humanist
van het jaar en was auteur van 30 boeken met een kritische inhoud over
psychiatrie.
In memoriam op http://www.cchrint.org/2012/09/11/inmemoriamdrthomasszaszcchrcofounder/
______________________________
3 september 2012
Psychiater Bram Bakker in De Volkskrant
Psychiatrische diagnosen zijn weinig specifiek, en daarmee wordt behandeling vaak een
kansspel (...)
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/9424/Bram-Bakker/article/detail/3310311/2012/09/03/De-meestepsychiatrische-behandelingen-zijn-vergelijkbaar-met-een-schot-hagel.dhtml

______________________________
24 augustus 2012
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Breivik is normaal - of niet
Een duidelijker voorbeeld voor de onmacht van psychiaters om gedrag te duiden is
nauwelijks te bedenken: zes op de tien psychiatrisch deskundigen menen dat Breivik niet
geestelijk gestoord is. Maar hij richtte wel een bloedbad aan ...
Zie bijvoorbeeld http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/aid1228922/d-day-voor-breivikgevangenis-of-psychiatrie.aspx

______________________________
22 augustus 2012
Nieuw boek van Paul Verhaeghe
Psycholoog en auteur Paul Verhaeghe over sociaal-psychologische achtergrond van
psychische stoornissen.
En over de foutieve oorzaak/gevolg-omkering van diagnosenaam en gedrag.
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1489301/2012/08/22/Winners-zijn-ook-losersmaar-ze-houden-dat-verborgen.dhtml

______________________________
3 augustus 2012
Miljardenspel rond Amerikaanse schutter Holmes
De 24 jarige James Holmes schoot op 20 juli in een bioscoop in de stad Aurora twaalf
mensen dood en verwondde er 58. Meestal gaat in de media de aandacht dan naar de
beschikbaarheid van vuurwapens en naar de persoonlijk belangstellingssfeer van de dader.
Kort na de geweldsuitbarsting bleek Holmes psychiatrische hulp gehad te hebben van Dr
Lynne Fenton. Zij is in 2005 berispt voor onregelmatigheden in verband met het
voorschrijven van psychiatrische medicijnen, zoals blijkt uit documenten die onlangs boven
water kwamen. Het is onvoldoende bekend dat agressie en geweld de mogelijke
bijwerkingen zijn van psychiatrische medicatie.
Naast verdachte is Holmes nu een pion geworden in een spel om miljarden dollars. In
Aurora woedt nu hoogstwaarschijnlijk een onzichtbare strijd door Big Pharma advocaten
die naarstig op zoek zijn naar juridische middelen om onthulling van de medische
geschiedenis van Holmes' te voorkomen.
http://www.cchrint.org/2012/07/31/infowars-dr-lynne-fenton-the-batman-killer-drugs-and-drugmoney/
http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0729/Holmes-psychiatrist-was-disciplinedby-Colorado-Medical-Board-video
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Eerder dit jaar brachten wij een rapport uit met een advies tot nader onderzoek van het
verband tussen psychiatrische medicatie en geweld:

Documentairemaker Michael Moore over agressie en psychiatrische medicatie:
______________________________
28 juli 2012
Weer stijging ADHD medicatie
Ondanks de kritische toon van experts is het aantal Nederlanders dat medicijnen slikt tegen
ADHD vorig jaar met 14 procent gestegen. Bij volwassenen was de stijging 19 procent.
Ongeveer 1 op de 22 mensen in de categorie 11- tot 20-jarigen gebruikte in 2011
methylfenidaat.
"Onlangs bleek dat psychiaters in het ADHD-netwerk nogal veel banden hebben met de
farmaceutische industrie. Dan ga je je afvragen of er zoveel goede diagnoses worden
gesteld of dat het te gemakkelijk gaat. Ik kan het niet bewijzen, maar we maken ons wel
zorgen", zegt Lode Wigersma, directeur beleid van het KNMG.
Zie voor gegevens van Stichting Farmaceutische Kengetallen:
http://www.sfk.nl/nieuws-publicaties/PW/2012/gebruik-adhd-middelen-niet-in-te-tomen
______________________________
27 juli 2012
Denver schutter liep bij psychiater
Dat schrijven de advocaten van schutter James Holmes in rechtbankdocumenten die vrijdag
naar buiten zijn gebracht. Het is niet bekend waarom hij de psychiater bezocht.
Eerder dit jaar brachten we onze zorgen over het verband tussen psychiatrische medicijnen
en zinloos geweld samen in het volgende rapport:
http://www.ncrm.nl/Psychiatrische-medicijnen-agressie-geweld-NCRM.pdf
______________________________

128

24 juli
De farmaceut en het psychiatrisch drogeren van kinderen
(Uit The Huffington Post—Dr. Peter Breggin)
Farmaceut Johnson & Johnson, producent van het antipsychoticum Risperdal, heeft
voorlopig ingestemd met een schikking van $ 2,2 miljard als oplossing voor een federaal
onderzoek naar marketingpraktijken van het bedrijf. Hoewel de details nog niet volledig
zijn afgerond, omvat dit o.a. “ca. 400 miljoen dollar boete voor het illegaal promoten van
het antipsychoticum Risperdal ", aldus de Wall Street Journal. Johnson & Johnson betaalde
psychiaters onder de tafel, waaronder top psychiater Joseph Biederman (Harvard ), om
psychiatrische volwassenenmedicatie, zoals het krachtige antipsychoticum Risperdal, voor
kinderen te bevorderen. Het bedrijf is zelfs als ghostwriter opgetreden voor ten minste een
van de "wetenschappelijke" artikelen van de Harvard hoogleraar.
http://www.cchrint.org/2012/07/24/the-huffington-post-drug-companies-drive-thepsychiatric-drugging-of-children/
(De hierboven genoemde corrupte Dr. Biederman was ook indirect betrokken bij het
opstellen van de nog steeds geldende ADHD richtlijn in Nederland)
______________________________
21 juli 2012
Onze maandelijkse publieksvoorlichting was in Hilversum.
We deelden 1200 informatieflyers uit aan geïnteresseerd publiek.
Onze stand voerde een samenvatting van onze kritiekpunten jegens de mainstream
psychiatrie:
http://www.ncrm.nl/Psychiatrie-kritiek-gecomprimeerde-statements-NCRM.pdf
______________________________
7 juli 2012
ADHD bij volwassenen: groeimarkt voor Ritalin
De Volkskrant met een voorpagina-artikel en een dubbelpagina over ADHD bij
volwassenen, door Anneke Stoffelen. Inclusief een fraaie science fiction illustratie uit het
ADHD-stripboek van farmaceut Shire. Onze nationale psychopilpromotores, de psychiaters
Pereira en Kooij, figureren ook hier weer. De prominente rol van de farmaceutische
industrie komt in het artikel goed naar voren.
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http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3283300/2012/07/07/Golf-aanvolwassenen-met-adhd.dhtml

______________________________
7 juli 2012
Nieuwe episode testgegevens ADHDmedicijn Strattera
Op 18 juli vindt de mondelinge behandeling plaats van het hoger beroep, zowel van ons als
van farmaceut Lilly, tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 19 juli 2011 over
de rapportage van ernstige bijwerkingen van Strattera, die het College ter beoordeling van
geneesmiddelen (CBG) al jaren geweigerd heeft openbaar te maken.
Lees meer op http://www.euronet.nl/~kmj/nieuws/32nieuws.htm
Tot dusver vrijgegeven deel van het rapport op http://www.ncrm.nl/Strattera-rapport-dec2009.htm

______________________________
3 juli 2012
Farmaceut GlaxoSmithKline treft schikking van $ 3 miljard wegens fraude.
Het farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline (GSK) heeft voor 3 miljard dollar een
schikking getroffen in een van de grootste fraudezaken in de Amerikaanse farmaceutische
sector. GSK heeft onder meer de antidepressiva Paxil en Wellbutrin aanbevolen aan
patiënten voor wie de medicijnen oorspronkelijk niet waren bedoeld, onder meer kinderen
en pubers
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3280495/2012/07/02/Farmaciereus-krijgtboete-van-drie-miljard-wegens-fraude.dhtml
http://www.cchrint.org/2012/07/02/glaxosmithkline-settles/

Over het netwerk van betaalde experts, door GSK gebruikt om medicijnen te promoten:
http://www.cchrint.org/2012/07/03/feds-say-dr-drew-paid-by-glaxo/

______________________________
28 juni 2012
Het gaat goed met Brandon.
Brandon zat jaren lang met een riem aan de muur van zijn kamer vast. Nadat begeleider
mw. I. Mourits aan de bel trok over de behandeling van Brandon kwam er een media-actie
op gang die er toe leidde dat Brandon een menswaardiger behandeling kreeg.
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Beluister een verslag van Brandons moeder: http://sportzomer.radio1.nl/nieuwspagina/613/vastbinden-gehandicapten-laatste-redmiddel.html

______________________________
SSRI-stories gestopt
Op de website SSRIstories werden jarenlang mededelingen vanuit de internationale pers
bijgehouden over moord, zelfmoord en agressie die verband houden met het gebruik van
SSRI-antidepressiva. De lijst was het initiatief van twee personen. Het laatst genoteerde
voorval was van 11 november 2011. Bij navraag blijkt dat de dame die de website up to
date hield, is overleden.
Is het niet tragisch dat tegenover de $ 20 miljard aan omzet van antidepressiva en terwijl er
tienduizenden specialisten op dit gebied werkzaam zijn, het bijhouden van zo'n website van
1 persoon afhangt?
http://www.ssristories.com/index.php?sort=date
Anderzijds kunnen we concluderen dat tegenover het psychiatrie-farma-complex de
activiteit van 1 persoon blijkbaar verschil kan maken.
______________________________
13 juni 2012
Terugdringen medicalisering ADHD
Kinderpsychiaters en -artsen onderzoeken of het wel terecht is dat steeds meer drukke
kinderen medicijnen krijgen voor de hyperactiviteitstoornis ADHD, zei staatssecretaris
Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) woensdag in de Tweede Kamer. Ze
verwacht de evaluatie van de beroepsgroep in de zomer. De Tweede Kamer maakt zich
grote zorgen over de toenemende medicalisering van kinderen in de jeugdzorg.
Zie ook overzichtsrapport ADHD.
______________________________
7 juni 2012
Nederlands Huisartsen Genootschap: schrijf minder antidepressiva voor.
NHG ontworstelt zich aan door psychiaters en Big Pharma gepromootte ideeën en maakt nu
onderscheid tussen een echte depressie en depressieve klachten.
Circa een miljoen Nederlanders gebruiken antidepressiva.
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenb
rief/PBP1e.htm
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Het doet ons genoegen dat dit standpunt, dat wij overigens al decennialang onder
de aandacht van het publiek brengen, nu ook door een beroepsgroep, althans
gedeeltelijk, wordt ingenomen.
De invloed van psychiatrische pseudowetenschap onder invloed van farma-geld
heeft er dus toe geleid dat decennialang honderdduizenden mensen medicatie
slikten die a. niet nodig was en b. potentieel gevaarlijke bijwerkingen heeft.
Lijkt dit op grove nalatigheid en/of mishandeling ..?
______________________________
4 juni 2012
American Psychiatric Association (APA) huurt dure public relation specialisten in om
dalend imago op te vijzelen.
DSM-5, de in aanbouw zijnde versie van het psychiatrisch handboek, krijgt zodanige kritiek
dat de APA de PR firma GYMR public relations inhuurt om de schade te beperken.
Zie http://www.cchrint.org/2012/06/04/the-american-psychiatric-assocations-pr-crisis-the-truth-isout-there/

______________________________
1 juni 2012
Kamerlid Bouwmeester stelt Kamervragen over psychiatrisch handboek DSM-5
http://www.leabouwmeester.pvda.nl/nieuws/nieuws/2012/06/schriftelijke+vragen+DSM+ha
ndboek.html
______________________________
eind mei 2012
Discussie over zienswijze m.b.t. ADHD
Discussie in de vorm van krantenartikelen tussen ADHD specialist Batstra en journaliste
Van Hintum:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6177/Malou-vanHintum/article/detail/3255913/2012/05/15/Malou-van-Hintum-ADHD-is-geenaanstelleritis.dhtml
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http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3256513/2012/05/16/ADHD-isniet-zoals-kanker-een-ziekte-die-huist-in-het-individu.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3263795/2012/05/31/Ik-hebniemand-horen-zeggen-dat-psychiaters-Ritalin-voorschrijven-omdat-hun-kassa-danrinkelt.dhtml
______________________________
26 mei 2012
TV reportage EenVandaag over kritiek op psychiatrisch handboek.
Over overdiagnose en overbehandeling.
Invloed van de farmaceutische industrie.
http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/40458/commotie_om_nieuw_handboek_psychiatrie
______________________________
19 mei 2012
DSM kritiek
Voortdurend gerommel rond de totstandkoming van het nieuwe psychiatrisch handboek
DSM versie 5.
Nu een artikel in Vrij Nederland editie 19 mei.
En 13000 professionals die op uitstel aandringen om de problemen nog eens te overdenken:
http://www.reuters.com/article/2012/05/10/us-psychiatry-dsm-idUSBRE8490WQ20120510

______________________________
Mei 2012
Wereldomzet psychiatrische medicatie ca. $ 88 miljard
Even tussendoor: Een telling met gegevens afkomstig uit meerdere bronnen leidt tot het
volgende lijstje:
Antidepressiva $ 20,2 miljard
Antipsychotica $ 25,4 miljard
Stemmingsstabilisatoren $ 12,6 miljard
ADHD medicatie $ 7,2 miljard
Benzodiazepines $ 21 miljard
Sedativa/hypnotica $ 2,4 miljard
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Met dergelijke financiële belangen lijkt het ons geen raadsel dat hervormingen op het
gebied van psychiatrische medicatie zo moeilijk tot stand komen.
______________________________
9 mei 2012
Nieuw handboek psychiatrie onverantwoord.
Twee deskundigen stappen uit de werkgroep van het psychiatrisch handboek DSM (versie
5) die zich bezig houdt met persoonlijkheidsstoornissen. Zij vinden nieuw voorgestelde
aanpassingen onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Op 14 maart kwamen nieuwe
gegevens boven water over experts van het handboek die een connectie hebben met de
farmacie; dat percentage is nu gestegen tot 69%.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/WetenschapGezondheid/article/detail/3252921/2012/05/09/Nieuw-handboek-psychiatrie-isonverantwoord.dhtml
http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/13888/Roel-Verheul-blijf-DSM4-gebruiken.htm
______________________________
30 april 2012
Rapport over agressie door psychofarmaca nu beschikbaar:
http://www.ncrm.nl/Psychiatrische-medicijnen-agressie-geweld-NCRM.pdf
(Onze meest recente geschriften over ADHD en medicatie op
http://www.ncrm.nl/NCRM%20rapporten.htm)

______________________________
25 april 2012
Psychiater Sigmund en ADHD.
Striptekenaar Peter de Wit in de Volkskrant van 25 april op het goede spoor voor ADHD.
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______________________________
Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen.
Boek van psycholoog Laura Batstra belicht de valkuilen van de psychiatrische diagnostiek.
Zij bepleit een meer kindvriendelijke behandeling van drukke en dromerige
kinderen, waardoor overdiagnose wordt voorkomen zonder onderbehandeling te
riskeren.
Titel: Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen. ISBN
9789057123443
http://www.nieuwezijds.nl/Boek/9789057123443/Hoe-voorkom-je-ADHD--Door-de-diagnose-niet-testellen/

Radio interview op Radio-1:
http://www.radio1.nl/items/52183-hoe-voorkom-je-adhd-door-de-diagnose-niet-te-stellen

______________________________
Gedwongen anticonceptie en chemische sterilisatie.
Lees argumenten op: http://partijvoordegezondheid.webklik.nl/page/uit-het-nieuws-geplukt,
17 april.
______________________________
Farma spendeert 40 miljoen per jaar voor lobbyactiviteit in de EU.
http://www.corporateeurope.org/pressreleases/2012/big-pharma-spends-over-40-millionyear-lobbying-eu-dwarfing-public-health-ngos
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______________________________
4 april 2012
Aleid Truijens in de Volkskrant: leve de autist.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6263/AleidTruijens/article/detail/3235824/2012/04/04/Leve-de-autist---we-hebben-hem-nodig.dhtml
______________________________
Castratie in psychiatrie wordt opgerakeld.
Recent onder de aandacht gekomen castratie wegens sexuele geaardheid begint te leiden
naar castraties in psychiatrische inrichtingen.
Zie b.v. : http://www.bndestem.nl/algemeen/brabant/10717689/Massaalgecastreerd,-tegen-regels-in.ece
______________________________
24 maart 2012
Psychiaters in het nauw.
Veel discussie over de banden tussen opstellers van het psychiatrisch handboek en de
farmacie. (Zie hieronder, 14 maart).
In de Volkskrant van 24 december geeft de opsteller van het kritische rapport (link 14
maart) een reactie op de zwakke poging van de Amerikaanse APA (American Psychiatric
Association) om het nieuws over belangenverstrengeling te verzachten: het is een
rookgordijn.
Op 22 maart bracht de Volkskrant het nieuws hoe slecht rechterlijke psychologen
en psychiaters hun werk doen. (
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3229100/2012/03/22/Rechterlijkepsycholoog-werkt-vaak-ondermaats.dhtml

)

Parlementslid reageerde met Kamervragen (
http://www.leabouwmeester.pvda.nl/nieuws/nieuws/2012/03/schriftelijke+vragen+psychologen+en+p
sychiaters.html

)
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______________________________
14 maart 2012
Weer meer twijfel aan objectiviteit deskundigen die
psychiatrisch handboek samenstellen.
Enkele jaren geleden bleek 57% van de medewerkers aan het
psychiatrisch handboek DSM banden met de farmaceutische
industrie te hebben. Dat percentage is nu 20% gestegen.
De nieuwe versie van het handboek zal nog weer meer normale
menselijke emoties tot ziektebeeld benoemen.
Volkskrant voorpagina artikel:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3225287/2012/03/14/Psychiatrie-in-greepcommercie.dhtml

http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001190#a
bstract2
We hebben de Minister per brief van onze zorgen over toepassing van de DSM op de
hoogte gebracht en aangedrongen op meer invloed van onafhankelijke deskundigen bij dit
onderwerp. De DSM speelt een sleutelrol bij de explosie van psychofarmacagebruik in de
laatste decennia.
______________________________
10 maart 2012
Ritalin voor kinderen onder 6 jaar.
Nieuwsuur bracht een item over het voorschrijven van Ritalin bij kinderen onder de zes
jaar, wat zelfs door de bijsluiter-informatie niet is toegestaan. Kamerlid Lea Bouwmeester
verwijst naar de bijwerkingen en uit de suggestie dat de minister door de druk van de
farmaceutische industrie geen adequate maatregelen kan nemen. Ouders worden door
scholen onder druk gezet om tot medicatie van hun kind over te gaan.
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1243304

(het Item over Ritalin begint ca.

halverwege de uitzending)
______________________________
9 maart 2012
Schietincident in een psychiatrische inrichting
Bij een schietincident in een psychiatrische inrichting in de Amerikaanse stad Pittsburgh
zijn twee mensen om het leven gekomen.
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Het Western Psychiatric Institute behandelt jaarlijks circa 25.000 kinderen en volwassen
voor psychiatrische aandoeningen.
Wij streven al jaren naar openheid over medicijngebruik bij dit soort geweldsmisdrijven.
Met name antidepressiva en psychostimulantia werken agressie en geweld in de hand.
Wegmoffelen van gegevens over medicijngebruik vanwege het medisch geheim bemoeilijkt
een duidelijk inzicht in het verband tussen psychiatrische medicatie en geweld.
______________________________
6 maart 2012
Antidepressiva en zwangerschap
Zwangere vrouwen die een SSRI antidepressivum slikken hebben vaker baby's
met een verstoorde hersenontwikkeling, schrijft de Volkskrant op basis van
onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. Ook lijken die kinderen vaker
autisme te ontwikkelen.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/WetenschapGezondheid/article/detail/3219541/2012/03/06/Antidepressiva-blijken-schadelijk-voor-foetus.dhtml

______________________________
1 maart 2012
Glutenvrij dieet kan helpen bij autisme.
Een gluten- of caseïnevrij dieet leidt tot verbeteringen in gedrag bij sommige kinderen met
autisme.
http://www.nu.nl/gezondheid/2753535/glutenvrij-dieet-helpt-sommige-autisten.html
______________________________
26 februari 2012
Protest tegen door farmaceuten gesponsord psychiatrisch congres.
Zaterdag 3 maart organiseerde onze Praagse zusterorganisatie een protestmars tegen het
20ste European Congress of Psychiatry.
Het congres was gesponsord door 5 farmaceutische bedrijven.
De actie werd in goede orde en in samenwerking met de locale overheid georganiseerd.
______________________________
24 februari 2012
Desastreuze psychiatrische plannen staan verborgen in een nieuw voorstel voor een
Mental Health Act voor West Australië. Het betreft een 300 pagina’s groot rapport, waarvan
onze zusterorganisatie, CCHR afdeling Australië, deze week met alle macht probeert de
inhoud onder de ogen van het publiek te brengen. Deadline: 9 maart 2012.
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Enkele dieptepunten:
* Zonder ouderlijke goedkeuring zouden kinderen vanaf 12 jaar kunnen instemmen met
“psychochirurgie”en elektroshock.
* Indien een psychiater een kind er voldoende toe bekwaam acht, dan kan een kind van elke
leeftijd instemming geven tot sterilisatie, zonder ouderlijke toestemming.
* Een door de overheid in te stellen positie van “Chief Psychiatrist” zou de capaciteit
krijgen om een persoon of groep tot “authorized mental health practitioners" te maken,
welke daarmee de macht zou krijgen iemand tot 72 uur op te sluiten in een psychiatrische
kliniek. Gedurende die tijd zou dan in principe elektroshock, isoleercelopsluiting en
dwangmedicatie kunnen worden toegepast.
( http://www.cchr.org.au/component/content/article/35-front-page-news/222-children-consent-tosterilisation

)

______________________________
22 februari 2012
Volkskrant: Eén op tien psychologen vervalst onderzoeksdata.
En meer dan de helft erkent statistisch gesjoemel.
Rapport van onderzoeker Leslie John en collega's wordt binnenkort gepubliceerd in
Psychological Science.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/WetenschapGezondheid/article/detail/3195121/2012/02/22/Een-op-de-tien-psychologen-vervalstonderzoeksdata.dhtml
______________________________
11 februari 2012
Moeder vecht om dochter van agressief makend psychiatrisch medicijn af te houden.
Tijdens de jaarlijkse conventie van onze moederorganisatie (CCHR) in de VS krijgt een
moeder, Maryanne Godboldo, de CCHR-vrijheidsprijs-van-het-jaar uitgereikt. Op initiatief
van een locale instantie voor kinderbescherming werd een volkomen over-de-top actie
uitgevoerd door een gewapend SWAT-team omdat Godboldo haar dochter van een
agressiefmakend antipsychoticum af haalde. Pas na maandenlange juridische strijd door
Godboldo en met steun van CCHR, werd de zaak rechtgezet.
Videoverslag van de toekenning van de vrijheidsprijs aan moeder Godboldo,
omdat zij haar dochter afhield van agressief makend antipsychoticum.
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Beelden van de gewapende overval na ca. anderhalve minuut.
Laten we er voor zorgen dat dit soort praktijken in Nederland en Europa zich niet
zullen ontwikkelen.
Onderneem actie.
______________________________
5 februari 2012
KRO Brandpunt reportage over het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
(CBG), de instantie die waakt over medicijnveiligheid in Nederland. CBG wordt echter
voor het goedkeuren van een medicijn betaald door het betreffende farmaceutische bedrijf.
En er zijn meer twijfelachtige elementen in dit goedkeuringcircuit.
Zie: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1238082
Zie ook http://www.ncrm.nl/Strattera-rapport-dec-2009.htm
______________________________
Minicollege kritisch denken over psychische stoornissen.
Psycholoog Batstra, Rijks Universiteit Groningen, geeft 8-minuten-college over zuiver
denken in de psychiatrie.
... en wint de titel RUG docent van het jaar (2011).
( http://www.youtube.com/watch?v=UJdzhCOrXmc )
______________________________
3 februari
De Hersenstichting maakt reclame met het statement dat ook ADHD een hersenziekte
is.
In 2002 beschikte de Reclame Code Commissie na een protest van onze stichting dat een
soortgelijke stelling, namelijk dat ADHD een aangeboren hersenziekte is, niet
wetenschappelijk aangetoond is. Ook het statement van de huidige campagne is te kort door
de bocht.
We zullen de Hersenstichting op hun vergissing wijzen ...
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Stukje uit de beslissing van de Reclame Code Commissie van 2002.
(verweerster=de Hersenstichting)
______________________________
2 februari 2012
Minister Schippers heeft een code over omgaan met belangenverstrengeling in
ontvangst genomen. De belangen van deskundigen die bijvoorbeeld deel uitmaken van
wetenschappelijke en adviescommissies worden via de Code openbaar gemaakt om
belangenverstrengeling en daarmee oneigenlijke beïnvloeding te voorkomen.
Deze code zou ons werk om nadelige effecten van psychiatrische medicatie boven water te
krijgen vergemakkelijken.
(Zie http://www.euronet.nl/~kmj/nieuws/28nieuws.htm )
http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/13229/Code-om-belangenverstrengeling-tegen-tegaan.htm
______________________________
28 januari 2012
Emeritus hoogleraar psychologie verlaat geloof in Ritalin op grond van onderzoek.
In de New York Times zet een deskundige nogmaals alle bezwaren tegen de chemische
oplossing van ADHD-verschijnselen op een rij.
Citaat (onze vertaling):
(...) in de jaren 1960 geloofde ik, zoals de meeste psychologen, dat kinderen met
concentratieproblemen lijden aan een probleem in de hersenen van genetische of
anderszins aangeboren oorsprong. Net zoals type I diabetici insuline nodig hebben om
problemen met hun aangeboren biochemie te corrigeren, geloofden we dat deze kinderen
ADHD-medicatie nodig hadden om hun probleem te corrigeren. Het blijkt echter dat er
weinig tot geen bewijs bestaat om deze theorie te ondersteunen. (...etc.)

141

http://www.nytimes.com/2012/01/29/opinion/sunday/childrens-add-drugs-dont-work-longterm.html?pagewanted=1&ref=general&src=me
(Engelstalig)
Merk op dat dit artikel gaat over de werkzaamheid van Ritalin en dat het bijwerkingen
vrijwel buiten beschouwing laat.
Nu, na decennialange actie onzerzijds, zelfs oude professionals de bezwaren van de
chemische aanpak van ADHD en ADD, met stoffen die onder de Opiumwet vallen, gaan
inzien kunnen we ons afvragen of voortzetting van een behandeling met methylfenidaat niet
op het gebied van het strafrecht thuis hoort.
______________________________
23 januari 2012
Grote groei onvrijwillige psychiatrische behandelingen.
Het aantal psychiatrische dwangopnames is in Nederland de laatste 25 jaar sterk
toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Louk van der Post van het VUmc. Van der Post
onderzocht welke factoren bepalen of een patiënt met een ernstige psychiatrische crisis
onvrijwillig wordt opgenomen met een Inbewaringstelling (IBS).
http://www.nu.nl/gezondheid/2721860/grote-groei-onvrijwillige-psychiatrischebehandelingen.html
Petitie
Indien u het potentiële gevaar van gedwongen behandeling inziet zou u de volgende petitie
kunnen tekenen:
http://petities.nl/petitie/protest-tegen-wet-op-verplichte-ggz
______________________________
9 januari 2012
Gezonde voeding kan helpen bij ADHD.
Een gezond dieet kan het gedrag van kinderen met ADHD verbeteren als andere
behandelingen en geneesmiddelen tekortschieten. Dat stellen onderzoekers van de
Northwestern University Medical School.
http://medicalxpress.com/news/2012-01-healthy-adhd-kids.html

23 december 2011
Dr. Laura Batstra in NRC Next:
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Hoogleraren psychiatrie last van vernauwde blik en haperend gezond verstand.
Kritisch artikel van ADHD-deskundige Laura Batstra (RUG) over ADHD-diagnose en
therapie.
Zie artikel: ADHDer kan vaak zonder psychiater.
______________________________
China: psychiatrie gebruikt als middel tegen politieke dissidenten.
Ondanks overheidsactiviteiten om misbruik door psychiatrische instellingen te beteugelen
nog steeds toename van gedwongen behandeling om dissidenten te neutraliseren.
http://www.cchrint.org/2011/12/29/chinese-citizens-sent-to-mental-hospitals-to-quietdissent/

Onderzoeker G.E. Griffin over psychiatrie en politiek. (Engelstalig)
______________________________
December 2011
Verenigde Staten:
Psychologen planten valse herinneringen om patiënten vast te houden.
Mevrouw Lisa Nasseff is langdurig behandeld voor anorexia en stelt dat gedurende
hypnosesessies valse herinneringen aan gruwelijke rituelen zijn aangebracht om haar
langdurig gehospitaliseerd te houden. De advocaat zegt dat ook andere patiënten overwegen
te klagen.
Meer informatie over de Lisa Nassef zaak op:
http://www.cchrint.org/2011/12/06/woman-psychologist-implanted-horrific-memories-ofrape-satanic-rituals%e2%80%94that-never-happened/ .
______________________________
Dit jaar meer dan 1 miljoen ADHD-voorschriften.
Ondanks alle negatieve uitlatingen van deskundigen verwacht Stichting Farmaceutische
Kengetallen dit jaar circa 1,1 miljoen voorschriften voor ADHD medicijnen. Dat betekent
dat het aantal gebruikers het aantal van 150.000 overschrijdt.
Van alle verstrekkingen aan ADHD–middelen is het merendeel bestemd voor jongeren tot
20 jaar. Tweederde van de gebruikers van methylfenidaat valt in deze leeftijdscategorie; bij
atomoxetine (Strattera) is dit zelfs ruim driekwart. De meeste gebruikers van ADHD–
middelen vallen in de leeftijdsgroep 10– tot 12 –jarigen.
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(gegevens Stichting Farmaceutische Kengetallen)

De curves geven het gebruik van ADHDmedicijnen weer in achtereenvolgende jaren.
De leeftijd van de gebruiker staat langs de horizontale as.
http://www.sfk.nl/publicaties/farmacie_in_cijfers/2011/2011-49.html
______________________________
22 november 2011
Artikel tegen voortgaande medicalisering van psychische verschijnselen.
Laura Batstra (RUG) en Allen Frances (mede-samensteller van het psychiatrisch handboek
DSM, en recent criticus van het grootschalig medicaliseren als uit de hand gelopen effect
van dat handboek) schreven artikel over hoe steeds meer normale menselijke eigenschappen
onder de term psychische stoornis komen te vallen.
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowPDF&ArtikelNr=331565
&Ausgabe=256680&ProduktNr=223864&filename=331565.pdf
______________________________
9 november 2011
Het kabinet wil een halt toeroepen aan de medicalisering van de jeugd.
Staatssecretaris Veldhuijzen: "De laatste jaren is de jeugd geproblematiseerd. Elk probleem
moest gediagnosticeerd met een etiket: adhd, pdd-nos, dyscalculie, tot hypersensitiviteit aan

144

toe. Als zo'n etiket is geplakt wordt door de overheid hulp aangeboden. Daar moeten we van
af. Nu moeten we ontproblematiseren. Die etiketjes moeten er weer af."
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3023268/2011/11/09/Kabinet
-wil-medicalisering-van-de-jeugd-halt-toeroepen.dhtml
Wij ontkennen niet dat er problemen op dit gebied bestaan. Maar overmedicalisering en met
name therapiën met psychofarmaca zijn ongewenst en gevaarlijk. Zie elders op deze
website.
______________________________
3 november 2011
Trudy Dehue in De Groene Amsterdammer van 3 november over medicalisering van
ongewenst gedrag.
Over hoe lijstjes van symptomen van psychische stoornissen, samengebracht in het
psychiatrisch handboek, veranderen in een ziekte.
Online te lezen op: http://www.rug.nl/staff/g.c.g.dehue/DehueInGroeneAmsterdammer2.pdf
______________________________
Eind oktober 2011
Kritische documentaire over psychiatrisch handboek.
Onze moederorganisatie CCHR brengt een nieuwe, uiterst kritische, dvd uit over het
psychiatrisch handboek dsm.
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De Engelse versie is online te zien op: http://www.cchr.org/videos/diagnostic-statisticalmanual.html
De Nederlandstalige versie is zeer binnenkort leverbaar.
______________________________
eind oktober 2011
Bezorgde psychologen uiten kritiek op in ontwerp zijnde nieuwe versie van
psychiatrisch handboek DSM-5.
In een uitgebreide petitie, gepresenteerd op http://www.ipetitions.com/petition/dsm5/ ,
schrijven zij onder andere:
(...) wij geloven dat deze veranderingen (t.o.v. de vorige versie - red.) aanzienlijke risico's
betekenen voor
patiënten / cliënten, huisartsen en de geestelijke gezondheidszorg
"(...) Onderzoekers zijn sceptisch dat de bestaande DSM- categorieën een geldige basis voor
wetenschappelijk onderzoek
vertegenwoordigen, en verzameld bewijs ondersteunt deze scepsis. "
(...) Nogmaals, we zijn bezorgd over de mogelijke gevolgen van het nieuwe handboek voor
patiënten en consumenten, voor
psychiaters, psychologen, en andere beoefenaars, en voor forensisch onderzoek,
ziektekostenverzekeringen, en de openbare orde.
Teken de petitie tegen psychiatrische pseudowetenschap op:
http://www.ipetitions.com/petition/dsm5/
______________________________
20 oktober 2011
Populair wetenschappelijk tijdschrift Kijk komt met kritisch artikel over de DSM.
De auteur raadpleegde enkele kritische Nederlandse deskundigen.
Zie o.a. http://www.kijk.nl/artikel/dsm/
Een onzer flyers: http://www.ncrm.nl/Pseu.pdf
______________________________
10 oktober 2011
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Mevr. Lidy Pelsser promoveert op onderzoek naar de invloed van voeding op ADHDverschijnselen.
ADHD verschijnselen verdwijnen bij 60% van de deelnemers aan het onderzoek.
Zie http://www.ru.nl/@825153/pas-definitie-adhd/ , http://www.pelsser.nl/ .
Dit is een goede stap in de richting van het uitbannen van ADHD-medicatie en van een nietmedicinale behandeling van het complex van verschijnselen dat "ADHD" genoemd wordt.
Zie ook http://www.ncrm.nl/ADHD-in-Nederland-NCRM.pdf
______________________________
4 oktober 2011
Moord door Prozac; voor het eerst in de VS wees een rechter een antidepressivum aan
als oorzaak van moord.
Een antidepressivum was oorzaak van manisch gedrag, waarbij een 16-jarige jongen zijn
vriend doodde. De rechter wees Prozac als oorzaak aan.

Meer info op:
http://www.cchrint.org/2011/10/03/judge-agrees-prozac-turned-teen-into-murderer/
______________________________
4 oktober 2011
Kind vergiftigd met Ritalin.
Een jury van de rechtbank in Gent heeft een moeder dinsdagochtend veroordeeld tot
levenslange celstraf, omdat ze haar zoontje had vergiftigd met een overdosis Ritalin en
Dipiperon. De vrouw had tevoren de eigenschappen van Ritalin op internet opgezocht.
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http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/2945878/2011/10/04/Vlaams
e-krijgt-levenslang-om-vergiftiging-zoontje.dhtml
______________________________
2 oktober 2011
Minister Bijsterveldt zegt op Buitenhof TV dat kinderen te vaak gelabeld worden (ADHD,
autisme).
http://player.omroep.nl/?aflID=13184823
______________________________
28 september 2011
NCRM in hoger beroep om vrijgave gegevens ADHD medicijn Strattera.
Leden van stichting NCRM (deze website) gaan bij de Raad van State in hoger beroep
tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 19 juli jl. m.b.t.
openbaarmaking van gegevens van het psychiatrisch middel Strattera.
Het hoger beroep richt zich er met name tegen dat door de uitspraak van de
rechtbank er onzekerheid is ontstaan over het gebruik van gedragscodes ter
bescherming van de privacy bij wetenschappelijke onderzoeken.
Ook het door de rechtbank zwaarder laten wegen van het belang van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van overledenen en hun
nabestaanden, dan het belang van het kunnen voorkomen van
zelfmoordneigingen, zelfmoordpogingen en zelfmoorden door huidige en
toekomstige gebruikers van Strattera, is een grond van het hoger beroep. Door de
bekendmaking van de nu nog steeds geheim gehouden omstandigheden en
signalen van deze zeer ernstige bijverschijnselen kunnen ouders van kinderen
en familie en vrienden van Strattera gebruikers daar alert op zijn en ontstaat er
meer kans dat deze tragedies voorkomen kunnen worden.
Vrijgekomen delen van het Strattera rapport op: http://www.ncrm.nl/Stratterarapport-dec-2009.htm
Zie de geschiedenis van deze zaak op:
http://www.euronet.nl:80/~kmj/nieuws/28nieuws.htm
______________________________
27 september 2011
Antidepressiva werken nauwelijks, hebben potentieel gevaarlijke bijwerkingen, maar
er wordt goed aan verdiend.
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Informatief artikel van M. Hulspas in De Pers.
http://www.depers.nl/wetenschap/598818/Wie-is-hier-nou-gek.html
______________________________
22 september 2011
Te weinig slaap kan kind depressief maken.
Aziatisch onderzoek toont aan dat kinderen van tussen de 7 en 12 jaar die te laat naar bed
gaan een 4,5 keer grotere kans op een depressie hebben.
http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheidwetenschap/article/detail/2924837/2011/09/23/Veel-te-laat-naar-bed-maakt-kinddepressief.dhtml
Zie ook http://www.kennislink.nl/publicaties/slaaptekort-maakt-depressief
______________________________
september 2011
Extra vergoeding voor Strattera, en daarmee extra inkomsten voor de fabrikant,
opnieuw afgewezen.
In 2006 heeft het College van zorgverzekeringen bepaald dat de extra kosten van het
ADHDmedicijn Strattera niet vergoed werden. Het blijkt dat fabrikant Eli Lilly om een
herbeoordeling heeft gevraagd om dit toch volledig vergoed te krijgen. CvZ is echter bij het
eerdere besluit gebleven; de vergoeding zal niet meer zijn dan de vergoeding voor
methylfenidaat (Ritalin). De gebruiker moet zelf het flinke prijsverschil bijbetalen.
Zie voor de beoordeling:
http://www.cvz.nl/binaries/content/documents/cvzinternet/nl/documenten/cfhrapporten/2011/cfh1106-atomoxetine-strattera.pdf
Wij hebben een afwijkende mening over zowel de ADHDdiagnose als over medicatie
daarvoor.
Zie onder andere http://www.ncrm.nl/ADHD-in-Nederland-NCRM.pdf en
http://www.ncrm.nl/Strattera-rapport-dec-2009.htm .
ADHD is een verzamelnaam voor verschijnselen van diverse aard en oorzaak.
ADHDmedicatie remedieert niet de oorzaak van die verschijnselen, maar heeft wel
potentieel gevaarlijke bijwerkingen.
______________________________
september 2011
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Septembereditie van tijdschrift Deviant behandelt kritisch verslag over ADHD van G.
Bos. Het hele verslag is beschikbaar op
http://www.kwartiermaken.nl/publicaties/adhd-een-kinderziekte-gustaaf-bos .
______________________________
9/11 - 2011
Lijst met waarschuwingen voor agressie door psychofarmaca:
WARNINGS - Violence_Mania_Psychosis 08.2011.pdf
______________________________
6 september 2011
European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) publiceert rapport om
dalende fondsen van farmaceutische bedrijven te stimuleren.
Het rapport is in Europa, en in Nederland, breed in het nieuws gebracht. Zie onder andere
artikel in De Volkskrant van 6 september en zie
http://www.reuters.com/article/2011/09/04/us-europe-mental-illnessidUSTRE7832JJ20110904 .
Het rapport is gebaseerd op een uitgangspunt dat op wetenschappelijk drijfzand berust.
De aanname dat psychische stoornissen “hersenstoornissen” zijn is veel te kort door de
bocht. Het is een zienswijze waartegen kritische experts ageren en die vooral gepromoot
wordt door biologische psychiaters die voor hun therapie zwaar steunen op psychofarmaca,
waaraan vanwege de bijwerkingen gevaar kleeft voor de volksgezondheid. Wij hebben
uiteraard geen bezwaar tegen onderzoek op het gebied van dementie, maar psychische
stoornissen horen geen grootschalige inkomstenbron te zijn voor de psychiatrie-farmacie
kongsie. Mensen met psychische problemen horen op een menswaardige manier geholpen
te worden.
Eerder in 2011 meldde ECNP via een rapport de dalende inkomsten wegens bezuinigingen
van de overheid. (http://www.dawn.com/2011/06/15/report-finds-funding-threat-to-mentalillness-drugs.html ). Wij zien dit nieuwe rapport vooral als gereedschap om de fondsen
voor Big Pharma op te vijzelen.
ECNP steunt zwaar op de farmaceutische industrie.
In 2010 hield onze stichting een demonstratieve actie bij de jaarlijkse conferentie van ECNP
die dat jaar in de RAI gehouden werd.
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ECNP congres in de RAI in 2010.
Met rechtsboven een kijkje in de lobby-hal voor farmaceutische bedrijven.
______________________________
23 augustus 2011
Depressie in werkelijkheid gevolg van diabetes
De Volkskrant verwijst naar een geval van ernstige nalatigheid van een psychiater, wat de
dood van een kind tot gevolg had.
De moeder schreef hier een boek over:
http://shop.boekenbent.com/product_info.php?products_id=559
De zoon werd gediagnosticeerd als depressief, maar leed aan een onontdekte diabetes.
Psychiaters eigenen zich onterecht het beheer over menselijke gemoedstoestanden toe,
terwijl er vaak een onderliggend lichamelijk probleem is. Zie ook onze adviezen op
http://www.ncrm.nl/wat%20te%20doen.htm
______________________________
20 augustus 2011
Rechtbank uitspraak over onze zaak om openbaarheid van gegevens bijwerkingen
Strattera.
Zie toelichting van onze juridisch deskundige op:
http://www.euronet.nl:80/~kmj/nieuws/28nieuws.htm
Tot nu toe vrijgegeven rapport is hier te vinden.
______________________________
13 augustus 2011
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Kritische artikelen over psychiatrisch handboek DSM in De Volkskrant leiden tot
Kamervragen.
Zie o.a.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2847280/2011/08/13/Farmaceutenbedenken-constant-nieuwe-aandoeningen.dhtml

en:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/WetenschapGezondheid/article/detail/2839159/2011/08/06/Normaal-gedrag-als-ziek-in-nieuwpsychologenhandboek.dhtml
Kamervragen: klik hier.
Wij zijn verheugd te zien dat na enkele decennia informatieverstrekking en
actievoeren ons kritische gezichtspunt ten aanzien van de waarde van het
psychiatrisch handboek DSM nu meer en meer main stream wordt.
Zie ons documentatiemateriaal in de linker kolom. Bijvoorbeeld onze folder over de DSM.
Zie ook de website van moederorganisatie CCHR: http://www.cchr.org/
______________________________
2 augustus
Artikel in Trouw over het getouwtrek om openbaarmaking van testresultaten van het
ADHDmedicijn Strattera.
Onze strijd om vrijgave van testgegevens loopt nu al 5 jaar en is door een lid van onze
stichting (deze website) aangespannen.
Zie ook bericht van 1 juni 2011 (verderop deze pagina) en het Trouw artikel
Pillenwaakhond moet namen experts vrijgeven .
______________________________
24 juli 2011
Beveiliging tegen ongewenste bemoeiing door geestelijke gezondheidszorg op scholen.
Sociaal-psychologische screening sluipt ons onderwijssyteem binnen. Om leerlingen te
vrijwaren tegen ongewenste screening en behandeling kunnen ouders op deze website een
uitsluitingsformulier vinden op: http://www.ncrm.nl/Uitsluitingsformulier-scholieren.pdf
Het formulier is opgesteld door onze moederorganisatie CCHR (http://cchr.org/)
We willen uitwassen zoals die in de VS gebeuren door het daar ingevoerde Teenscreen
testprogramma tegen gaan.
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______________________________
20 juli 2011
Trouw meldt kritiek op in ontwerp zijnde versie van psychiatrisch handboek.
De British Psychological Society uit kritiek op het voornemen om opnieuw een reeks
menselijke eigenschappen, zoals "exentriciteit", als psychiatrische afwijking in de nieuwe
versie van het handboek, de DSM-5, te laten opnemen.
Het handboek DSM wordt al decennia lang misbruikt om op immense schaal
psychofarmaca te kunnen verkopen in de geciviliseerde samenleving.
Trouw artikel: http://www.ncrm.nl/2011-07-20-Trouw-DSM5.jpg
Zie bijvoorbeeld ook
http://www.thepsychologist.org.uk/blog/blogpost.cfm?threadid=2102&catid=48
______________________________
20 juli 2011
Frauderende psychiaters.
Nieuws over de miljoenenfraude van psychiaters Sinan G. en Jos G. met o.a. het
persoonsgebonden budget van circa 1600 patienten. Zie onder andere het bericht op
http://www.zorgvisie.nl/Nieuws/Verdachte-pgbfraude-maakt-doorstart-praktijk.htm
De kritische lezer zou zich kunnen afvragen in welke mate het complete onderwerp
psychiatrie fraudegevoelig is.
Zie onze verwijzingen:
Het psychiatrisch handboek DSM, dat in de VS "billing bible" (rekeningen bijbel) wordt
genoemd.
Fraude
Of kies uit een informatieve lijst met gegevens
______________________________
16 juli 2011
Wilsbeschikking voor psychiatrie.
Mede op verzoek van websitebezoekers publiceren we de CCHR Wilsbeschikking voor de
psychiatrie.
Deze is bedoeld om patiënten te vrijwaren van ongewenste behandelingen. Voordat een
(biologisch-) psychiatrische behandeling plaatsvindt, en hij/zij nog over zijn volle verstand
beschikt, kan de betrokkene deze verklaring op hem zelf van kracht laten worden.
______________________________
12 juli 2011
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Massapsychose in de VS.
Onder de kop Mass psychosis in the US brengt Aljazeera een prachtig artikel van schrijver
James Ridgeway.
Over de enorme omzet aan medicijnen, waarbij nu antipsychotica de lijst aanvoeren. Over
de beïnvloeding van publiek en deskundigen.
Marcia Angell, voormalig redactielid van de New England Journal of Medicine wordt
geciteerd: "Psychiatrists are in the pocket of industry."
Lees: http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/07/20117313948379987.html
__________________________________
29 juni 2011
GGZ is verbijsterd.
Met de slogan Wij zijn verbijsterd protesteert een groot aantal medewerkers en websites van
GGZ tegen bezuinigingen door minister Schippers van VWS voor de gezondheidszorg. De
Minister maakt daarbij onderscheid tussen lichamelijke ziekten en psychische kwalen.
Wij begrijpen de gevoelens van medewerkers van de geestelijke gezondheidszorg in
verband met de voorgenomen bezuinigingen. Met name omdat we bij onze publieksacties
vaak merken dat veel mensen uit het vak een meer humane aanpak, zonder medicatie,
zouden willen.
Ons standpunt en de motivering van dat standpunt is elders op deze website te vinden (zie
bijvoorbeeld de linker kolom van deze webpagina).
Zie ook de verklaring voor de rechten van de mens op het gebied van geesteljke
gezondheidszorg Rechten-van-de-Mens-Geestelijke-Gezondheid-NCRM.pdf
__________________________________
14 juni 2011
Vroege detectie van psychische stoornissen: grote faalkans, onterechte labels en meer
omzet van psychofarmaca.
Het plan van de Australische regering om ca. $ 200 miljoen te steken in “vroege
detectie van psychische stoornissen” krijgt, na felle kritiek van onze
moederorganisatie CCHR, nu ook oppositie vanuit de hoek van kritische
psychiaters. Ook prof. Allen Frances, voormalig lid van het team dat het
psychiatrisch handboek DSM-IV samenstelde, vindt de methode zwak, met grote
kans op verkeerde diagnose.
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http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/us-expert-slams-patrick-mcgorryspsychosis-model/story-fn59niix-1226074544901
_________________________________
13 juni 2011
Engeland: jongen doodt zichzelf door gebruik van Ritalin.
Artikel in o.a. de Daily Mail van 13 juni. De Minister van Binnenlandse zaken: "Enough is
Enough!". Al voor de laatste verkiezingen waarschuwde ze voor ADHDmedicatie.
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2002856/Harry-Hucknall-10-killed-takingRitalin.html
__________________________________
3 juni 2011
Strattera dodenteller staat nu op 150.
Gezien op http://www.lamplightersoftware.com/StratteraAll.html :
De telling van FDA (Amerikaanse Food and Drug Agency) van doden die aan Strattera zijn
toegeschreven staat nu op 122 en er zijn 150 gevallen waarbij Strattera betrokken is.
64 jeugdigen stierven, 31 pleegden zelfmoord.
Zie ook http://jannel.se/StratteraDeath2010-1.pdf
__________________________________
1 juni 2011
Nieuw hoofdstuk in de zaak om vrijgave van Strattera bijwerkingenrapport.
Vandaag diende een vervolgzitting over de Strattera-affaire bij de rechtbank in
Amsterdam, geïnitieerd door een lid van onze stichting. Zie Strattera-rapport-dec2009.htm
Recente informatie over de nieuwe rechtszitting:
http://www.euronet.nl/~kmj/nieuws/27nieuws.htm
De pleitnota van stichting NCRM t.b.v. de rechtszitting: http://www.ncrm.nl/WOBPleitnota1juni2011.pdf
__________________________________
1 juni 2011
Honderden ouderen sterven in ons land jaarlijks door antipsychotica,
zo blijkt uit onderzoek van het artsenblad Medisch Contact en Trouw.
In Nederland overlijden ieder jaar 550 tot 760 dementerende ouderen voortijdig
door de medicijnen die ze krijgen. Ze slikken antipsychotica waarvan de
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werkzaamheid zeer beperkt is. Van de middelen is al jaren bekend dat ze ernstige
bijwerkingen hebben.
Artikel in Trouw op:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/2439900/2011/06/01/Jaarlijks-honderdendoden-door-medicijnen-bij-dementie.dhtml

Wij hebben al enkele jaren een voorlichtingsfolder op de website over dit onderwerp
(Nederlandstalig, situatie in de VS ).
__________________________________
28 mei 2011
Grote protestmars bij een twee-jaarlijks psychiatrisch congres over ADHD.
Het doel van dit soort acties van de internationale CCHR-gemeenschap is om de
psychiatrisch / farmaceutische connectie onder druk te houden, in een sector van de
samenleving waar vriendelijke woorden en redelijke argumenten niet werken.
De actie vond plaats in Berlijn.

De mars was een protest tegen een grote twee-jaarlijkse ADHD conferentie waaraan door
ca. 2000 psychiaters is deelgenomen. Sponsors van de conferentie in Berlijn: de grote
farmaceuten Lilly, Shire, Janssen-Cilag, Novartis, etc.
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Aan de mars, waaraan leden van de CCHR organisaties uit 10 Europese landen deelnamen,
eindigde met een manifestatie bij het congrescentrum. Hier deed o.a. een moeder die haar
zoon verloren had aan psychiatrische (medicinale) behandeling, haar relaas.
__________________________________
20 mei 2011
Reactie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie op ons verzoekschrift met
betrekking tot het verband tussen psychofarmaca en extreem geweld:
nieuws_files\reactie-verzoekschrift-Minister-Alphen-psychdrugs-NCRM-05-11.jpg
Zie hier ons verzoekschrift aan de Minister.
__________________________________
mei 2011
EMA gecompromitteerd.
De Europese Medicijnen Autoriteit, de Europese instantie die waakt over de kwaliteit van
medicijnen, is juni 2010 door de Europese ombudsman op de vingers getikt wegens slecht
functioneren. De zaak is op gang gebracht door twee Deense onderzoekers en ging over
gevaarlijke bijwerkingen van afslankpillen. Op 10 mei 2011 gelastte het Europese
parlement een onderzoek naar de integriteit van EMA direkteur Thomas Lönngren, die
daarna aftrad en vrijwel onmiddellijk aankondigde adviseur van de farmaceutische industrie
te worden. Dit is een succes voor het EU parlement, maar maakt de zwakke politieke
constructie pijnlijk duidelijk omdat de zaak jaar na jaar op gang gehouden moest worden
door twee integere onderzoekers. Zie bijvoorbeeld http://www.europanu.nl/id/vip8hlp6wnzu/nieuws/europees_geneesmiddelenbureau_verdacht?ctx=vhs
jeu461wp8
__________________________________
14 mei 2011
Informatiemateriaal en cursuspakket psychiatrische medicatie
Stichting NCRM (deze website) heeft nieuwe informatieboekjes ter beschikking, over de
volgende onderwerpen: psychiatrische medicijnen in het algemeen,
stemmingsstabilisatoren, kalmeringsmiddelen, antidepressiva, antipsychotica,
psychostimulantia.
De boekjes zijn op een toegankelijke manier geschreven, ca. 20 blz., en bevatten informatie
over achtergrond, hoe de medicatie de achterliggende problemen niet oplossen, hoe de
medicijnen het lichaam beïnvloeden, bijwerkingen, verwijzingen, referenties, enz.
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Daarnaast kunnen we vanaf heden een cursuspakket over psychiatrische medicijnen leveren,
bestemd voor het voortgezet onderwijs, bestaande uit een cursusboek, de dvd Marketen van
psychische stoornissen, en zes sets van de hierboven omschreven boekjes. Te bevragen via
ncrminfo@gmail.com

__________________________________
12 mei 2011
Lezingen van Allen Frances, Laura Batstra en Oliver Tucha.

Universiteit Groningen organiseerde lezingen door dr. Tucha (onderzoek naar effectiviteit
van methylfenidaat, het werkzame middel van Ritalin), dr. Batstra (criticus van de hausse in
adhd diagnoses en medicatie)
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Speciale genodigde was prof. dr. Allen Frances, die internationaal in het nieuws was over
de veel te grote macht en invloed van het psychiatrisch handboek DSM. De congreszaal was
afgeladen met belangstellenden.
__________________________________
27 april 2011
Patiënte van psychiatrisch ziekenhuis maakt einde aan haar leven, informatie
daarover blijft geheim.
Volgens een uitspraak van de Raad van State van 27 april 2011 mag psychiatrisch
ziekenhuis De Gelderse Roos uit Wolfheze informatie geheim houden over een patiënte
die enkele jaren geleden een eind aan haar leven maakte. Als grond hiervoor wordt de vrees
aangevoerd dat openheid zou verminderen indien getornd zou worden aan het medisch
beroepsgeheim. Eerder was het ministerie het met de ouders eens, die inzage in het
behandelverslag eisten.
Blijkbaar weegt de angst voor verminderde openheid hier zwaarder dan leerzame lessen
over eventuele nadelige effecten van psychiatrische behandeling.
__________________________________
21 april 2011
ADHD hearing
Op 21 april organiseerde de vaste Kamercommissie voor VWS een hearing over ADHD.
Deze actie is geïnitieerd door lid Bouwmeester, die eerder Kamervragen
stelde. (Zie hier vragen en antwoorden) naar aanleiding van ons ADHDrapport.
Zeven experts werden gehoord. Vier experts vertegenwoordigden de main stream aanpak
(Oosterlaan, Buitelaar, Kooij, Pareira), waarbij medicatie een hoofdrol speelt. Drie
deskundigen vertegenwoordigden een groep die een alternatieve therapie brengt (Pelsser:
dieet, Arns: neuro-feedback), of kritisch is t.a.v. het biologisch-psychiatrische uitgangspunt
(Batstra).
Interessant was het volkomen tegengestelde uitgangspunt tussen de medicatiepromotoren,
die ADHD als een probleem in de hersenen beschouwen, met wellicht een genetische
invloed, en critici die effecten vanuit de omgeving (sociaal, onderwijskundig,
opvoedkundig, voeding) als hoofdoorzaak aanvoerden.
Wij hadden oorspronkelijk een hoorzitting verwacht met volstrekt neutrale deskundigen,
zodat het onderwerp vanuit diverse invalshoeken en geheel onafhankelijk van de
farmaceutische belangen bekeken zou kunnen worden. Dat was dus blijkbaar niet mogelijk.
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Batstra zette vraagtekens achter onderzoeksresultaten die aan zouden duiden dat ADHD een
hersenprobleem is, of van genetische oorsprong zou zijn. Een aantal door
medicatiepromotors geponeerde stellingen werden door haar op feitelijke gronden
ontkracht.
Zie hier wat gegevens en deelnemers van de hearing.
Samenvatting van een spraakmakende documentaire van Zembla over ADHD:
__________________________________
12 april 2011
Aankondiging en oproep voor een grote anti-psychiatrie en –psychofarma demonstratie in
Parijs op zaterdag 30 april 2011.
De mars wordt georganiseerd door onze zusterorganisatie in Parijs (http://www.ccdhparis.fr/ )
Het directe doel betreft het stoppen van een nieuwe Franse wet die binnenkort in stemming
dreigt te komen.
De wet houdt onder andere in:
- een psychiater kan dan zonder instemming van de familie iemand gedwongen op laten
nemen.
- gedwongen psychiatrische behandeling thuis zal worden geïmplementeerd.
Hiermee zal de invloed van psychiaters op de bevolking en het psychofarmaceuticagebruik
nog verder toenemen.
De demonstratie zal op zaterdag 30 april om 13.00 uur vertrekken van treinstation
Montparnasse en om 15.00 uur eindigen bij St-Michel in het hart van Parijs.
__________________________________
11 april 2011
Schietpartij Alphen en psychiatrische medicatie.
Stichting NCRM (deze website) heeft, na de schietpartij in Alphen aan de Rijn, haar
verzoek aan de minister hernieuwd om bij dit soort zaken een onderzoek bij de dader te
doen op gebruik van psychiatrische medicatie.
Zie hier ons verzoekschrift aan de minister.
Eigenlijk zou dit internationaal moeten geschieden. Alleen op die manier is duidelijk te
krijgen dat psychiatrische medicatie kan leiden tot dit soort vreselijke gebeurtenissen.
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Naarmate het gebruik van psychofarmaca onder de bevolking toeneemt, wordt de kans
hierop groter.
Zie hier een kort overzicht van redeloos geweld en psychofarmaca.
__________________________________
28 maart 2011
Antwoorden van de Minister op Kamervragen van Bouwmeester n.a.v. rapport ADHD
in Nederland.
Zie hier antwoorden van de Minister.
Wij vinden het enigszins geruststellend dat de Minister het onderwerp ADHD serieus
neemt. We zijn blij dat zij activiteit onderneemt om het onderwerp meer aandacht te geven.
Tegelijkertijd zijn we verbaasd over het vertrouwen van de Minister en haar adviseurs in de
zelfregulerende eigenschappen van het gezondheidssysteem, waarvan bekend is dat
belangen van industriën, controlerende instanties, gezaghebbende psychiaters,
opleidingsinstellingen, zorgverlening etc. daarin een rol van betekenis spelen.
We vinden het jammer dat bij de beantwoording van de Kamervragen niet specifiek
ingegaan is op punt 11 van onze aanbevelingen, waarbij we er op aandringen om
deskundigen van buiten de direct betrokken disciplines bij een sanering te betrekken "(...)
om tunnelvisie te voorkomen, om cirkelredeneringen binnen de betreffende
wetenschappelijke disciplines te doorbreken en om een open minded benadering mogelijk te
maken."
We vertrouwen op een evenwichtige samenstelling van de "ronde tafel", geïnitieerd door
Kamerlid Bouwmeester, die voor 21 april op het programma staat, dat te vinden is op:
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vinbsptw1fzs?ctx=vhaq9
te3rop8&tab=1
Reacties in de media, o.a. Trouw:
http://www.leabouwmeester.pvda.nl/binaries/content/assets/leabouwmeester/110328+Trou
w+Minister+wil+onderzoek+diagnose+ADHD.pdf/110328+Trouw+Minister+wil+onderzoe
k+diagnose+ADHD.pdf
__________________________________
15 maart 2011
Psychiaters en farmaceutische bedrijven
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Een artikel in de Guardian over de innige verbondenheid tussen psychiaters en
farmaceutische bedrijven. Antipsychotica leveren jaarlijks ruim $14 miljard per jaar op.
Amerikanen gebruiken 66% van de wereldproductie van psychofarmaca. Ondanks het feit
dat het therapeutisch verschil met placebo's gering is en ondanks de potentieel gevaarlijke
bijwerkingen en ondanks het feit dat onderliggende problemen met de medicatie niet
worden behandeld. Rechtzaken over bijwerkingen worden m.b.v. grote geldbedragen door
farmaceuten geschikt.
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/mar/15/psychology-healthcare
__________________________________
maart 2011
Schizofrenie website van farmaceut, samen met patientenvereniging
Farmaceut Lilly lanceert schizofrenie-website samen met belangenorganisaties.
http://www.psy.nl/meer-nieuws/nieuwsbericht/article/farmaceut-lanceert-schizofreniewebsite-samen-met-belangenorganisaties/
Dit leidt ongetwijfeld tot marktvoordeel bij de verkoop van psychofarmaca.
Fixatie op psychofarmaca is een heilloze route. Zoeken naar alternatieve therapie komt
hiermee in de knel.
(interessant is bijvoorbeeld eerder geopperd verband tussen schizofrenie en ontsteking in de
hersenen; b.v.
http://www.psy.nl/index.php?id=88&tx_ttnews%5BbackPid%5D=135&no_cache=1&tx_tt
news%5Btt_news%5D=2284 )
__________________________________
28 februari 2011
Prozac voor kinderen.
Ondanks negatief advies van deskundigen en ondanks kans op zeer ernstige bijwerkingen
toch Prozac voor kinderen.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/1853418/2011/02/28/En-dus-maghet-kind-aan-de-Prozac.dhtml
__________________________________
februari 2011
Psychiatrische medicatie in het leger.
Op http://www.cchrint.org/2011/02/17/after-surviving-war-in-iraq-u-s-troops-now-beingkilled-by-big-pharma/ wordt een probleem geïndiceerd m.b.t. Amerikaanse militairen
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die met psychofarmaca behandeld zijn voor psychische problemen. Geschat wordt
dat een derde van het leger dit soort middelen gebruikt (!), met name voor
behandeling van het post-traumatisch stress syndroom.
In het NY-Times artikel op
http://www.nytimes.com/2011/02/13/us/13drugs.html?_r=2&nl=todaysheadlines&emc=tha
3 wordt er een verband gelegd tussen zelfmoorden en het gebruik van deze middelen.
__________________________________
17 februari
Kinderen, zelfs jonge kinderen, steeds meer aan de antipsychotica.
De EO wijdde een uitzending aan deze schandalige ontwikkeling. In 2010 gebruikten ruim
17000 kinderen deze zware middelen, een stijging van 50% in 5 jaar.
http://www.uitgesprokeneo.nl/uitzending/uitgesproken-eo-17-februari-2011/ (tweede deel
van de uitzending)
Zie bijwerkingen o.a. op http://www.lareb.nl/bijwerkingen/zoekgeneesmiddel.asp
Ouders: houdt u zelf de regie over de behandeling van uw kind!
Zie ook ons voorlichtingsboekje.
__________________________________
15 februari 2011
Parlementarier Lea Bouwmeester stelt Kamervragen over ADHD en ADHDmedicatie,
op basis van rapport ADHD in Nederland - Kinderen verdienen beter; oproep voor een
gezonde aanpak van de ADHD-epidemie.
Kamervragen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z03337.html
__________________________________
12 februari 2011
Trouw meldt parlementaire hoorzitting naar aanleiding van ons rapport ADHD in
nederland.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1847477/2011/02/12/HoorzittingKamer-over-toename-ADHD.dhtml
__________________________________
4 februari 2011
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Zorgen binnen VN-commissie over ADHD en medicatie in Denemarken.
In een rapportage van een kinderrechtencommissie van de UN (Committee on the Rights of
Child, CRC) over kinderrechten in Denemarken wordt zorgen geuit over de stijgende
medicatie voor ADHD en wordt opgeroepen tot een bredere range van alternatieve, nietmedicinale, behandelingen.
Het CRC rapport is in te zien
op http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs56.htm (klik op die pagina in de rechter
kolom van de rij met de Deense vlag)
CRC behandelt landen in een langzame cyclus. Eerder werden soortgelijke zorgen geuit aan
het aders van andere anden. Ook nederland komt aan de beurt.
Het rapport meldt o.a.:
52. ... The Committee also recommends that the State party carefully monitor
the prescription of psycho-stimulants to children and take initiatives to provide
children diagnosed with ADHD and ADD, as well as their parents and teachers,
with access to a wider range of psychological, educational and social
measures and treatments.
__________________________________
4 februari 2011
Nieuwe publicatie over ADHD en voeding.
Nieuwe publicatie in de Lancet over de dieet-therapie van Drs Pelsser waarmee bij 70% van
de kinderen met ADHD-indicatie succes wordt behaald.
Nieuws in Trouw, Volkskrant en NRC.
Zie bijvoorbeeld http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article3409520.ece/REDdieet_helpt_tegen_ADHD.html
website van het ADHD-dieet-centrum: http://www.adhdenvoeding.nl/
Artikel in The Lancet: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(10)62227-1/fulltext
Artikel gratis geheel downloaden: http://www.adhdenvoeding.nl/cms/wpcontent/uploads/2011/02/Pelsser-The-Lancet-2011-Publication-INCA-study.pdf

__________________________________
4 februari 2011
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Rapport ADHD in Nederland van stichting NCRM over diverse aspecten van ADHD:
diagnose, mogelijke oorzaken, alternatieven voor medicatie, invloed van de farmaceutische
industrie, bijwerkingen enzovoorts.
De meest recente versie van het rapport is te downloaden van https://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2015/07/ADHD-in-Nederland-NCRM.pdf

__________________________________
1 februari 2011
Belangrijke hearing van de FDA (VS) over veiligheidsclassificatie van elektroshock
apparaten.
De uitkomst van dit resulterende overheidsadvies in de VS kan invloed hebben op het
standpunt t.a.v. ECT over de hele wereld.
Onze moederorganisatie CCHR hield een pleidooi waarbij op de gevaren van ECT werd
gewezen.
Nieuws van de hearing op http://www.cchrint.org/2011/01/31/fda-advisory-panelrecommends-electroshock-device-too-risky-for-reclassification/
__________________________________
Vitamine B6 en magnesium geven gunstig resultaat bij behandeling van autisme.
Het Autisme journaal (http://autisme.lagelanden.net/vitamine-b6 ) meldt dat 18 studies
positief resultaat geven, zonder bijverschijnselen.
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__________________________________
27 januari 2011
Psycholoog Laura Batstra in het februarinummer van PSY kritisch over medicatie
voor ADHD.

Kinderen krijgen volgens haar veel te snel het stempel adhd. In haar vorige baan luidde het
eerste advies van hulpverleners aan de ouders: medicatie. Gedragstrainingen kwamen op de
tweede plaats: "Dat vond en vind ik niet goed."
http://www.psy.nl/fileadmin/files/psyarchief/Files_2011/Interview_Laura_Batstra.pdf
__________________________________
21 januari 2011
Psychiaters opgepakt voor miljoenenfraude
De politie heeft twee psychiaters aangehouden, die ervan verdacht worden op
grote schaal te hebben gefraudeerd.
Bij de invallen die justitie dinsdag deed waren de politiekorpsen RotterdamRijnmond en Zuid-Holland Zuid betrokken.
Verslag op bijvoorbeeld RTV Rijnmond.
http://www.rtvrijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2011%2Fjanuari%2F
Psychiaters+opgepakt+voor+fraude

De fraude heeft de Nederlandse staat mogelijk tientallen miljoenen euro's gekost.
De RTV-Rijnmond-webredactie was zo slim om één onzer documentaires achter de
reportage te plaatsen:
Deze docu is ook te zien op http://www.psychiatrie-industrie-des-doods.nl/
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__________________________________
18 januari 2011
Watchdog radio over elektroshockapparaten
Ter voorbereiding van de hearing bij de FDA over het al dan niet veilig verklaren van
elektroshockapparaten.
Deze week op Watchdog Radio (Engelstalig).

http://www.cchrint.org/podcasts/?p=episode&name=2011-0117_watchdog_radio_episode_89_with_kendrick_moxon.m4a
__________________________________
Aankondiging lezing:
aankondiginglezingzwolle27jan2011.pdf
Donderdag 27 januari 2011.
Lezing: ““ADHD en Autisme, probleem of gave? En welke invloed heeft zo’n “label” op
iemands leven?”
Datum : donderdag 27 januari 2011 Aanvang : 19.30 u (zaal open om 19.00 uur)
Adres : Wijkcentrum de Enk
Enkstraat 67
8012 VA Zwolle
Entree : 10 euro
__________________________________
15 januari
Lichttherapie voor sombere ouderen.
Publicatie van de Amsterdamse psychiater en promovendus Ritsaert Lieverse in het
gezaghebbende Amerikaanse vakblad Archives of General Psychiatry.
http://www.psy.nl/meer-nieuws/nieuwsbericht/article/lichttherapie-evenaart-effect-vanantidepressiva/
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__________________________________
Psychiatrische medicijnen werken agressie in de hand.
Na de recente schietpartij in Arizona is de discussie over de invloed van psychiatrische
medicijnen op agressief gedrag weer aangewakkerd.
Bij de top-10 van de agressie-opwekkende middelen komen 7 psychiatrische middelen
voor. Het stop-met-roken-middel Chantix staat op de eerste plaats. Plek 2, 3 en 4 wordt
ingenomen door resp. Prozac, Paxil en amfetamines (voor ADHD, zoals Adderall,
Benzedrine, en Dexedrine ). Strattera komt op plaats 6.
http://www.cchrint.org/2011/01/11/in-wake-of-arizona-shooting-rampage-new-studylinking-prescription-drugs-to-violencehomicide-merits-attention/
__________________________________
Januari 2011
Duitse vereniging van psychiaters erkent officieel de gruweldaden van de Duitse
psychiatrie gedurende de Tweede Wereldoorlog.
De Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie erkent, 65 jaar na het einde van het Derde Rijk, de
grootschalige gruweldaden van Duitse psychiaters in de dertiger en veertiger jaren van de
Tweede Wereldoorlog.
( http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/psychologie/news/tid-20569/drittes-reichdeutsche-psychiatrie-bekennt-sich-zu-graeueltaten_aid_575920.html )
Enkele passages uit de toespraak van de voorzitter van de Gesellschaft für Psychiatrie
vindt u hier:
nieuws_files\2010-11-26 Excerpts of speech of German psych president.pdf
("... far too long an important part of the history of this association has been blanked out,
repressed. For this we are ashamed..." )
Het CCHR netwerk (o.a. deze website) publiceert deze informatie al decennia lang.
Zie o.a. het boek Psychiatrists, The men behind Hitler (
https://secure.cchr.org/store/book/psychs-behind-hitler.html )
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__________________________________
Januari 2011
Het verband tussen psychische aandoeningen en een medisch probleem in de hersenen.
Populair wetenschappelijk maandblad Kijk presenteert in het januarinummer een interessant
artikel over onderzoek naar het verband tussen ontstekingsverschijnselen in de hersenen en
psychiatrische aandoeningen.
http://www.kijk.nl/artikel/ontstoken-brein/
Zie ook onze adviespagina.
Teken onze petitie op
http://www.ncrm.nl/petitie-misstanden-psychiatrie/ waar we onder andere verzoeken om
onderzoek naar alternatieve therapieën te stimuleren.
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december 2010
FDA gaat uitspraak doen of elektroshockapparaten veilig zijn.
Eén van de meer bizarre psychiatrische "therapieën", de elektroshock (tegenwoordig
aangeduid met de term ECT) , is gebaseerd op het aansluiten van het hoofd van de patiënt
op een relatief hoge elektrische spanning. (Spanningen tot meer dan 400 V worden
toegepast. Merk op dat onze netspanning van 230 V in veel gevallen al dodelijk is).
Ook in Nederland wordt weer stevig geshockt.
Kritisch deskundige P. Breggin stelt dat de American Psychiatric Association om voor de
hand liggende redenen niet staat te springen om de gevaarljke ECT te testen. Wij
verwachten dat de pseudowetenschappelijke psychiatrische toverdoos weer open gaat om de
FDA tot goedkeuring te bewegen.
Er zijn hearings gepland voor 27 en 28 januari. Deskundigen worden opgeroepen zich aan
te melden.
http://www.cchrint.org/2010/12/28/electroconvulsive-therapy-will-the-fda-whitewash-it/
ECT en andere bizarre psychiatrische ideeën en therapieën on line te bekijken op:
http://www.psychiatrie-industrie-des-doods.nl/
__________________________________
december 2010
Overkill aan antidepressiva opnieuw in het nieuws
http://www.zorgvisie.nl:80/Kwaliteit/Driekwart-depressieven-slikt-ten-onrechteantidepressiva.htm
Hoogleraar Beekman stelt dat driekwart van de Nederlanders die antidepressiva slikken dat
ten onrechte doet.
Hoewel wij ook graag alternatieve therapie voor het resterende kwart aanbevolen zouden
willen zien is het een goed teken dat opnieuw iemand uit het vakgebied zo'n signaal geeft.
Zie de informatie over marketingtechnieken van de farmaceutische bedrijven in de linker
kolom van deze pagina.
Of zie hier te downloaden informatie.
__________________________________
december 2010
Kamervragen over ADHD en medicatie.
De afgelopen maanden zijn door twee parlementsleden kritische vragen gesteld over ADHD
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en ADHD-medicatie in Nederland.
Na het oponthoud door de moeilijke kabinetsformatie zijn de vragen nu eindelijk
beantwoord.
Antwoord op de vragen van Tofik Dibi klik hier.
Antwoord op de vragen van Lea Bouwmeester klik hier.
Uit de antwoorden van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede
namens de minister, blijkt dat deze geheel ingepakt is door het wetenschappelijk
establishment, dat op zijn beurt weer de taal spreekt van de partijen die prefereren de mens
te zien als niets meer dan een biochemische fabriek.
Kritische burgers, actiegroepen (o.a. deze website) kritische journalisten en de kritische
zelfdenkende wetenschappers, verdienen daarom meer dan ooit steun.
________________________________
Ritalin als straat drug
Kinderen van 12 jaar dealen nu Ritalinpillen. Een arts waarschuwt voor bijwerkingen.
Zie de video op http://www.gva.be/nieuws/vtm/video/extern-handeltje-in-rilatine-opscholen.aspx
__________________________________
11 december 2010
Onzuivere wetenschap
Wetenschapsjournalist Hans van Maanen geeft in de Volkskrant een lijstje adviezen hoe
wetenschappelijke artikelen op een verdraaide voorstelling van zaken getest kunnen
worden.
Onder "het selectief melden van mooie resultaten" wordt de farmaceutische industrie als
schoolvoorbeeld genoemd.
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(we plaatsen een link naar het artikel zodra dit digitaal beschikbaar komt)
Enerzijds is het een goed teken dat dit soort informatie, die door onze vestigingen in 31
landen al decennia lang verspreid wordt, gemeengoed aan het worden is. Anderzijds blijkt
dat een volstrekt gebrek aan zelfregulering overheidsingrijpen noodzakelijk maakt. Zie de
bovenaan deze pagina genoemde petitiesites.
Tevens publiceerde de Volkskrant een via Wikileaks geopenbaard document over de manier
waarop farmaceut Pfizer in Nigeria omging met een medicijnentest op 200 kinderen. Zie
een verkorte tekst op:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3884/WikiLeaks/article/detail/1070953/2010/12/10/WikiLeaks-dag-12Medicijnfabrikant-speelt-smerige-spelletjes.dhtml?sms_ss=twitter&at_xt=4d0222b44cae71da,0

__________________________________
30 november
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Aanwijzingen dat farmaceut boek van 2 psychiaters schreef.
Een sterke vorm van ghostwriting. Voor het eerst zijn er aanwijzingen dat een op naam van
2 psychiaters staand boek, 'Recognition and Treatment of Psychiatric Disorders: A
Psychopharmacology Handbook for Primary Care', feitelijk geschreven is door een
farmaceutisch bedrijf.
Bron: The New York Times;
Op
http://www.nytimes.com/2010/11/30/business/30drug.html?_r=2&scp=1&sq=%2b%22National+Institutes+of
+Health%22&st=nyt

staat hierover o.a.:

The book sold about 26,000 copies, including 10,000 bought by SmithKline Beecham for
American family doctors and 10,000 purchased by the Dutch pharmaceutical company
Organon, Mr. McMillen said. The authors together received a 15 percent royalty of the
$120,000 sales, or about $18,000, he said.
Ook gepubliceerd als 'Pillenfabrikant redigeerde boek toppsychiaters', door Joop Bouma,
Trouw 2 december.
__________________________________
eind november 2010
Geen antwoord op vragen over ADHD
Nog steeds geen antwoord op kritische vragen over ADHD van Lea Bouwmeester, pvda
kamerlid, van eind september 2010.
http://www.leabouwmeester.pvda.nl/nieuws/nieuws/2010/09/schriftelijke+vragen+ADHD.h
tml
De vragen gaan over de grote kans op mis-diagnose. Ze verwijst o.a. naar een onderzoek
van Michigan State University, waar de conclusie werd getrokken dat 1 miljoen kinderen
ten onrechte ADHD-gediagnosticeerd waren.
__________________________________
18 november 2010
Vrij uitgebreid overzichtsartikel door onderzoeksreporter Evelyn Pringle over ADHD en
psychiatrische medicatie in de VS.
Zie http://www.countercurrents.org:80/pringle181110.htm
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Het artikel bevat informatie over:
- Hoe stichting Ablechild (Parents for A Label and Drug-Free Education) actie voert tegen
gedwongen psychiatrische medicatie op Amerikaanse scholen.
- Persoonlijksheidsveranderingen en hallucinaties bij kinderen door dit soort medicatie.
- Hoe enkele moeders de nationale pers (VS) haalden met hun acties tegen dit soort
misstanden.
(Zij ontvingen de “Human Rights Award” van onze moederorganisatie CCHR.)
- De hoeveelheden geld die farmaceutische industrie doneert aan de stichting CHADD voor
"publieksvoorlichting".

Patricia Weathers and Sheila Matthews, die
tegen psychiatrische medicatie op scholen in de
VS ten strijde trekken
Wij (stichting NCRM, deze website) horen bij onze voorlichtingsacties ook van ouders die
door scholen onder druk worden gezet om hun kind medicijnen te laten nemen. De toestand
is bij ons nog niet zo ernstig als in de VS, maar daar staat tegenover dat ouders in ons land
te goedgelovig zijn en te passief om in actie te komen.
__________________________________
begin november 2010
Doden door Strattera.
Van een onzer inlichtingenbronnen ontvingen we een lijst met sterfgevallen door gebruik
van Strattera, geselecteerd uit bijwerkingenmeldingen aan de Food and Drug
Administration (FDA) van de VS. Strattera wordt vooral als ADHD medicijn gebruikt.
Sinds 2004 telt de lijst 137 doden waarvan 57 tieners.
Zie de dodenlijst op http://www.lamplightersoftware.com:80/strattera.html
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De notitie van de onderzoeker is te vinden op http://jannel.se/StratteraDeath2010.pdf
De lezer dient te beseffen dat slechts een laag percentage van bijwerkingen wordt gemeld
aan nationale bijwerkingenmeldpunten.
Meldt bijwerkingen in Nederland bij http://www.lareb.nl/melden/patient.asp .
__________________________________
20 oktober 2010
VS discussie over betaling van medisch deskundigen door Farma.
In de VS is zeer recent in het nieuws dat farmaceutische bedrijven niet zo zeer hoog
gerespecteerde medisch deskundigen inhuren, maar grote sommen geld betalen aan medici
wier gedrag om diverse redenen ter discussie staat. Onderzoeksreporter Charles Ornstein
doet verslag op http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=130644774
__________________________________
19 oktober 2010
Vervolg de topmanager als Big Pharma de wet overtreedt.
In het blad New Scientist doet onderzoeker Paul Thacker 3 remedies aan de hand om
aanhoudend laakbaar gedrag van grote farmaceutische bedrijven onder controle te brengen.
Een van zijn adviezen: maak de topmanager persoonlijk juridisch aansprakelijk voor schade
die farmaceutische producten aanrichten.
(Binnen het belangstellingsgebied van onze stichting - deze website- zouden dat de
bijwerkingen zijn van psychofarmaca. ALLE psychotrope stoffen hebben bijwerkingen,
waarvan sommige levensgevaarlijk. Zie elder op deze website of zie de links op
http://www.ncrm.nl/links.html .)
Thacker is onderzoeker bij een organisatie die fraude en misstanden bij de federale overheid
van de VS onderzoekt.
Zie het artikel (Engelstalig) op:
http://www.newscientist.com/article/mg20827826.900-when-big-pharma-breaks-the-law-prosecutethe-ceo.html

__________________________________
Nederlandstalige CCHR website.
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De Nederlandstalige website van onze moederorganisatie CCHR is online:
http://nl.cchr.org/
Deze maand draait in het beginscherm een video met getuigenissen van ouders die hun kind
verloren aan psychiatrische medicijnen.
Dit is een waarschuwing om te allen tijde zelf de regie te houden over medicatie, omdat de
wetenchap achter psychiatrische medicatie drijfzand is.
__________________________________
16 oktober 2010
Allen Frances in een interview in de Volkskrant.
A. Frances werkte mee aan de totstandkoming van de DSM-IV, het psychiatrisch handboek
dat onder vuur ligt omdat het leidt tot het voortdurend stijgende gebruik van
psychofarmaca, ten voordele van zowel de farmaceutische industrie als de behandelaren die
de recepten uitschrijven. Frances is de laatste tijd vaak in het nieuws als criticus van de in
ontwikkeling zijnde nieuwe versie van het handboek, DSM5.
Een fragment uit het interview:

Zie hier het interview (het artikel is (nog) niet online beschikbaar).
__________________________________
7 en 8 oktober 2010
Conferentie Selling Sickness, Amsterdam
Conferentie met een kritische inslag, voor professionals, overheidsfunctionarissen, nietgouvernementele organisaties en journalisten georganiseerd door Gezonde Scepsis
176

(organisatorisch onder het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)). De
conferentie bood een broodnodige ontmoetingsplek voor betrokkenen uit de
gezondheidssector.
http://www.gezondescepsis.nl:80/conference-2010.html
__________________________________
7 oktober 2010
Kamervragen ADHDtoename van GroenLinks
Kamervragen van GroenLinks tweede kamerlid Tofik Dibi over de toename van ADHD
medicatie en de invloed van de farmaceutische industrie daarop.
http://tweedekamer.groenlinks.nl:80/node/54240
http://ikregeer.nl/document/kv-tk-2010Z14348
__________________________________
5 oktober 2010, Belgische TV
Uitstekende documentaire over het enorme gebruik van antidepressiva (jaarlijks €14
miljard ). Over de werking die vooral berust op het placebo effect en over de
gevaarlijke bijwerkingen.
http://www.een.be:80/programmas/koppen-xl/de-depressie-epidemie

__________________________________
2 oktober, New York Times
Antipsychotica nu best verkopend medicijn in de VS.
Antipsychotica brengen nu meer op dan antidepressiva of cholesterolmedicijnen.
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Over marketing techniek en bijwerkingen. Zie:
http://www.nytimes.com/2010/10/03/business/03psych.html?_r=1

__________________________________
1 oktober 2010
Kwaliteitsartikel kritiek op ADHD en medicatie
Monica Wolkers in de Volkskrant.
Over ADHDmedicatietoename, bijwerkingen van Ritalin en langetermijneffecten.
http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/6792/Medicatie_voor_ADHD%3F_Behoorlijk_e
ng
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__________________________________
1 oktober 2010
Rem op sluikreclame
De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openlijke
Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG)
http://www.cgr.nl/162578/01-10-10-Persbericht-Leidraad-Informatie-URgeneesmiddelen.html

zetten een rem op sluikreclame voor geneesmiddelen via de

media.
__________________________________
Rapportage stijging ADHD-medicatie
Een onderzoeker van onze moederorganisatie CCHR stelde kort geleden een
rapport op over de sterke toename van het gebruik van methylfenidaat-bevattende
middelen in Spanje. (Methylfenidaat is het werkzame middel in Ritalin)
Samen met stichting NCRM (deze website) is dit rapport aangeboden aan de
Kinderrechtencommissie (CRC) van de VN. Dit heeft geresulteerd in een kritische
opmerking in de CRC-rapportage over Spanje, eind september 2010:
48. ... The Committee is concerned however, that the problems of high prevalence of emotional and
psychosocial disorders have not been adequately addressed. The Committee also expresses
concern at information that indicates an increase, within a short period of time, of the prescription to
children diagnosed with ADHD of psycho stimulants.
49. ... The Committee recommends that the State party carefully examines the phenomena of overprescription of medication to children and take initiatives to provide children diagnosed with ADHD
and other behavioral disorders as well as their parents and teachers, with access to a wide range of
psychological and educational measures and treatment.

(Het complete CRC rapport is te downloaden via de link
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm . Zoek op die pagina naar de
informatie over Spanje en klik op de E(ngelse) versie.)
__________________________________
De Telegraaf 28 september 2010
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Op kinderen gerichte sluikreklame
Onder de kop “Kinderen beïnvloeden is immoreel” maakte huisarts Hans van der Linde in
De Telegraaf bezwaar tegen op kinderen gerichte sluikreklame voor het ADHD medicijn
Concerta van farmaceut Janssen-Cilag.
Het marketingbureau beschijft op zijn website hoe men “subtiel en doeltreffend” kan
communiceren over Concerta.
Concerta is een ADHD medicijn dat methylfenidaat bevat, een pepmiddel dat onder de
opiumwet valt.
__________________________________
18 september 2010
Nederland 2, Zembla: De ADHD hype
Niet alleen jongetjes, maar ook steeds meer meisjes en volwassenen krijgen te horen dat ze
ADHD hebben. De Gezondheidsraad maakte zich er tien jaar geleden al zorgen over en
intussen is het aantal diagnoses alleen maar gestegen. Het gebruik van medicatie is de
afgelopen vijf jaar zelfs verdubbeld. Ouders die vraagtekens zetten bij het slikken van
pillen, voelen zich door de school van hun kind onder druk gezet. Met medewerking van
o.a. Allen Frances, die mede-samensteller was van het psychiatrisch DSM handboek, maar
die nu zijn verantwoordelijkheid neemt.
http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31588&tx_tt
news%5BbackPid%5D=1972&cHash=a9e2e1bc6935d7715fe99840aff247c9
__________________________________
17 september 2010
Kritische aantekeningen bij ADHD op NCRV Feit of Fictie.
Uitzending gemist: http://player.omroep.nl/?aflID=11402731 (ADHD-item begint na ca. 4
minuten)
__________________________________
29 augustus, 22.30 uur.
NCRM op SaltoTV over gevaarlijke en helaas nog steeds onbekende bijwerkingen van
psychofarmaca.
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Zie wat u niet weten mag: het verband tussen psychofarmaca en schietpartijen en andere
dodelijk gewelddadige acties.

Bekijk de uitzending van 29 augustus en zet de schuif van de stream op ongeveer 22.30.
Zie http://www.salto.nl/streamplayer/amsterdam_1_ondemand.asp?y=10&m=08&d=29&t=2200
__________________________________
29 augustus 2010
NCRM houdt waarschuwingsactie bij psychofarmaca congres in de Amsterdamse
RAI.
Het congres van de European College of Neuropsychopharmacology is vooral ook een
promotiecentrum voor psychofarmaca. NCRM hield vandaag de maandelijkse
publieksvoorlichtingsactie bij de RAI.
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Het was opnieuw verbijsterend hoe vele honderden beroeps-gezondheidszorgers en experts
zich in de propagandahal in de watten lieten leggen door de grote farmaceutische
multinationals, terwijl gegevens over de levensgevaarlijke bijwerkingen en het frauduleuze
karakter van de theorievorming toch ook onder experts langzaamaan bekendheid zou
moeten krijgen.
Een klein voorbeeld: er werd doodleuk reclame gemaakt voor een middel (Seroquel)
waarover de EO in 2009 de bijwerkingen rapporteerde (
http://www.youtube.com/watch?v=XY0eWolHjqo )
__________________________________
21 aug 2010
NRC: Kinderen slikken veel meer pillen
NRC meldt dat kinderen vorig jaar weer meer pillen slikten dan het jaar daarvoor en met
name de antipsychotica (een zwaar psychiatrisch middel) waarvan het gebruik met 14%
steeg. Ook steeg het gebruik van methylfenidaatbevattende middelen voor ADHD (b.v.
Ritalin), opnieuw, met 10%.
Kennelijk draaien de marketingcampagnes van de farmaceutische multinationals op volle
toeren, ondanks gevaarlijke bijwerkingen van deze medicatie en ondanks het feit dat
medicatie slechts problemen maskeert en niet oplost.
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__________________________________
Aankondiging NCRM Informatieavond
Onderwerpen die aan bod zullen komen: De geschiedenis van de schendingen van
mensenrechten in de psychiatrie, de ontwikkeling van haar behandelmethoden, medicatie en
de invloed van de farmaceutische industrie, alternatieve therapieën, activiteiten van het
NCRM.
Datum: woensdag 1 september, aanvang : 20.00 uur. Locatie : Media Art Café BERLIJN,
Stationsplein 1, Enschede.
Verklaring: Als NCRM op uitnodiging optreedt of binnen een ander evenement actie voert
dan betekent dat niet dat NCRM de mening van de uitnodigende partij of de
evenementorganisatie noodzakelijkerwijs deelt. NCRM is voortgekomen uit de Scientology
Kerk en werkt verder onafhankelijk van andere organisaties.
__________________________________
17 augustus,
Dagblad Trouw, artikel van Joop Bouma: Patiëntenorganisaties steunen vrijwel alleen op
geld farmacie.
Patiëntenkoepels die de Europese Commissie adviseren over het geneesmiddelenbeleid
worden zwaar gesubsidieerd door pillenfabrikanten. Enkele patiëntenorganisaties worden
zelfs volledig gefinancierd door de industrie.
http://www.trouw.nl:80/nieuws/zorg/article3168782.ece/Patientenorganisaties_steunen_vrij
wel_alleen_op_geld_farmacie__.html
__________________________________
15 Augustus 2010
Bevrijd uit een psychiatrische inrichting - onze moederorganisatie in de VS krijgt vat
op de situatie.
Van één onzer correspondenten in de VS ontvingen we een hieronder kort samengevat
verslag van een recente gebeurtenis.
Een Amerikaanse man reageerde op een krantenadvertentie waarvan de titel luidde: "If
you're depressed, call this number", als gevolg waarvan hem een psychiatrisch medicijn
werd voorgeschreven. Een paar weken later ging hij terug met de mededeling dat de pillen
niet hielpen. Hij werd in een psychiatrische inrichting opgenomen en hem werd na enkele
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weken verteld dat hij overgeplaatst zou worden naar een "staatsinstelling" en hem werd
toegestaan om zijn familie te waarschuwen. Hij belde zijn beste vriend en vertelde "... je
moet me hier uit krijgen. Als ik in de staatsinstelling zit verwacht ik er nooit meer uit te
komen." De vriend spendeerde een hele dag om hulp en advies te vragen; hij belde naar
politie, advocaten, sociaal werkers enz. en hij hoorde van iedereen dat ze hem niet konden
helpen.
Uiteindelijk, ten einde raad, vroeg hij zich af “Okay, who hates those psychiatric
institutions?.... Oh, Scientologists!”. Hij belde naar de New York Scientology organisatie en
kreeg het hoofd aan de lijn, die na het aanhoren van het verhaal antwoordde: "Geen zorg,
we hebben je vriend binnen 2 uur vrij". De man sputterde tegen met de mededeling dat hij
wel 40 mensen tevergeefs had geraadpleegd en dat het problematisch was. Het hoofd van de
NY organisatie stelde hem gerust en adviseerde om zijn vriend in de instelling te melden dat
er aan gewerkt werd en om aan de psychiaters te vertellen dat CCHR geactiveerd zou
worden. In de instelling brak paniek uit. Na een uur werd de man in de instelling een kop
koffie aangeboden en hij werd met een taxi, betaald door de instelling, naar huis gebracht.
__________________________________
Juli 2010
ADHD-verschijnselen door kleurstoffen in voeding.
De Europese Unie heeft op 20 juli jl. een EU voorschrift uit 2008 in werking gesteld
waarbij voedingsstoffen die één of meer van een zestal kleurstoffen bevatten een melding
moeten krijgen dat de kleurstoffen gedragsverandering tot gevolg kunnen hebben die als
ADHD-symptomen opgevat kunnen worden ("may have an adverse effect on activity and
attention in children").
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/sa000
3_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:en:PDF
__________________________________
Juli 2010
Medicijn voor hulp om te stoppen met roken heeft gevaarlijke bijwerking.
Er zijn sterke aanwijzingen dat het medicijn Champix (in de VS: Chantix) zelfmoordrisico,
zelfmoordpogingen, agressie en ongewoon gedrag ten gevolge kan hebben.
Recent via de media bekend geworden ongewoon gedrag van acteur Mel Gibson wordt aan
gebruik van Chantix toegeschreven.
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http://www.aboutlawsuits.com/chantix-violence-aggressive-behavior-linked-in-study-11649/

__________________________________
Juli 2010
Dodelijk spel rond Prozac voor kinderen.
Eén onzer buitenlandse correspondenten stuurde informatie over grote meningsverschillen
tussen betrokken verantwoordelijke instanties vanwege dodelijke bijwerkingen van het
antidepressivum Prozac aan kinderen. Hoe nationale instellingen die zich bezighouden met
medicijnbewaking, elkaar tegenspraken over de betrouwbaarheid van Prozac bij toepassing
voor kinderen en de onduidelijke, doch zeer schadelijke rol van fabrikant Lilly hierbij. Onze
nationale bewaker van medicijnveiligheid CBG komt er deze keer goed van af.
Zie het (Engelstalige) rapport op http://jannel.se/prozac.childrenEU.pdf .
__________________________________
Antipsychiatrie
Een terugblik op de speech van Dr. Jeffrey Schaler ter gelegenheid van het toekennen van
de Thomas Szasz award in 2006.
__________________________________
Juli 2010
Hoogleraar Derksen waarschuwt in De Pers van 19 juli jl.:
Bereid je maar voor op een golf van autisten en manisch depressieven. Met dank aan
één boek.
De nieuwe versie van de DSM, het psychiatrisch handboek dat vooral gebruikt wordt om
rekeningen uit te schrijven, is in de maak.
Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie in Nijmegen, waarschuwt alvast voor de
gevolgen t.a.v. psychische stoornissen. ‘Het gaat zeker erger worden. We zullen meer
autisme zien, en meer bipolaire stoornissen. Bij dat laatste moet je denken aan ‘manische
depressiviteit’, waarvoor de laatste jaren veel subcategorieën zijn gevonden.’
Derksen, net terug van een weekje in de Verenigde Staten, vertelt hoe dat werkt. ‘(...) De
criteria worden opgerekt naar de normaliteit. Als je daar (in de VS-red.) iets te vrolijk bent,
ben je al gauw ‘hypomaan’. Het lijkt wel Sinterklaas: iedereen krijgt een etiket.’
Lees het hele artikel op:
http://www.depers.nl/binnenland/496037/Help-daar-komt-weer-een-lading-autisten.html
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__________________________________
juli 2010
DDR verkocht burgers als proefkonijn.
Het communistische regime van de DDR heeft burgers als proefkonijnen laten gebruiken
voor farmaceutische bedrijven in West-Europa. Dat staat in een geheim rapport dat nu
openbaar is geworden.
Zie de documentaire op http://www.mdr.de/damals/7507084.html .

De concerns betaalden in de tachtiger jaren miljoenen voor het testen van medicijnen op
onwetende DDR-burgers. De DDR wilde zo de nijpende geldproblemen oplossen. Meerdere
testpersonen overleden.
_______________________________
26 juni 2010
Publieksinformatie in Amsterdam
Leden van onze stichting (deze website) gaven informatie over ADHD medicatie middels
een informatiekraam op De Dam in Amsterdam.
We kregen interessante reacties uit het publiek, o.a. hoe via scholen Ritalin wordt
gepromoot.
__________________________________
Noteer in uw agenda:
Het verband tussen de samenleving, Opvoeding, psychiatrie; lezing door
ervaringsdeskundigen.
Zondag 27 juni 2010 – 14.00 tot 17.30 uur. Locatie: Wijkcentra de Eng Entree : € 10,adres: Engweg 7 – Hoogland.
Informatie op http://www.positievenood.nl/
__________________________________
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19 juni 2010
Rapportage ADHD-medicatie in Belgie
Een vertegenwoordiging van stichting NCRM en van de overkoepelende organisatie CCHR
hebben begin juni in Geneve een zitting van de Kinderrechten Commissie van de Verenigde
Naties (UN CRC) bijgewoond en een rapport over ADHD-medicatie in Belgie toegelicht.
De experts van de UN CRC namen na het lezen van ons rapport onze bezorgdheid over en
hebben daarna de aanwezige Belgische regeringsvertegenwoordigers gewezen op het hoge
aantal Belgische kinderen dat Ritalin gebruikt en voorgesteld aan de regering om te gaan
kijken naar alternatieven en pas in allerlaatste instantie tot medicatie over te gaan.
UN CRC rapport: http://www2.ohchr.org:80/english/bodies/crc/crcs54.htm ; vindt de rij en
kolom voor Belgie en klik in het rechter vakje op de letter E (= Engelstalig) om
rapport CRC.C.BEL.CO.3-4.doc te downloaden. Opmerking over ADHDmedicatie bij item
58 en 59 van dat rapport.
CCHR Rapport: CCHR-Report-Children-at-Risk-by-Misdiagnosis-Drugging-Belgium-ADHD.pdf
__________________________________
18 juni 2010
Farmaceuten betalen miljarden $ vanwege schade door bijwerkingen van psychotrope
middelen.
Juriste Karen Barth Menzies vertelt hoe gevaarlijke bijwerkingen van psychiatrische
medicijnen uiteindelijk verhaald werden op de producenten.
__________________________________
18 juni 2010
Patiëntenorganisaties menen: ‘Inspectie moet suïcide blijven volgen’
Zie het bericht van 10 juni jl.
Patiëntenorganisaties in de ggz zijn erop tegen dat instellingen niet meer elke zelfdoding
hoeven te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ze vrezen dat zorgtekorten
hierdoor onzichtbaar worden.
Ggz-instellingen hoeven vanaf 2011 niet meer elke suïcide van een patiënt te melden bij de
inspectie. Zelfdodingen waarbij de behandeling “zorgvuldig en volgens geldende
veldnormen is uitgevoerd” kunnen dan intern afgehandeld worden.
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Zie het hele bericht op: http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Inspectie-moet-suicide-blijvenvolgen.htm

__________________________________
12 juni 2010
Argos radio presenteert: De ADHD-beweging
Het aantal diagnoses in de afgelopen 20 jaar enorm gestegen, vorig jaar kregen 145.000
mensen een geneesmiddel tegen ADHD. Hoe kan het dat een ziekte die tot voor kort
nauwelijks voorkwam uitgroeide tot een epidemie?
Argos over ADHD en hoe de farmaceutische marketingttechniek een aantal psychische
eigenschappen hielp opblazen tot een miljardenindustrie.
Terugluisteren via http://weblogs.vpro.nl/argos/
__________________________________
10 juni 2010
Ggz-instellingen hoeven niet langer elke suïcidepatiënt te melden bij de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dat meldt psy.nl.
Tot nu toe moesten ggz-organisaties het altijd melden bij de inspectie als een
patiënt zichzelf van het leven beroofde. Vanaf 2011 hanteert de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) een andere meldingsprocedure.
Lezer: wees u ervan bewust dat zelfdoding een gevolg kan zijn van diverse soorten
psychiatrische medicatie.
http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Ggz-hoeft-niet-elke-suicide-meer-te-melden.htm
http://www.psy.nl/meer-nieuws/nieuwsbericht/article/verplichte-melding-suicide-afgeschaft/

__________________________________
2 juni 2010
Corrupte top-psychiaters proberen voor Big Pharma nieuwe goudmijn aan te boren.
In kringen van psychiatrische "experts" wordt nagedacht om een nieuwe kwaal, het
Psychosis Risk Syndtrome (PRS) tot realiteit te maken.
De uitwerking ervan zou tot gevolg hebben dat miljoenen kinderen aan psychiatrische
medicijnen zouden geraken voor dat een psychische afwijking werkelijk manifest zou
worden.
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http://www.cchrint.org/2010/05/21/meet-the-psychiatrist-pushing-for-a-brave-new-worldof-pre-drugging-kids%e2%80%94patrick-mcgorry/
__________________________________
1 juni 2010
Corruptie van de psychiatrische top: nog geen verbetering waarneembaar.
Het psychiatrisch handboek DSM, de "bijbel" van de psychiatrie, blijft onderwerp van
kritiek. Onderzoek van de senaat van de VS toont aan dat, ondanks internationale protesten,
nog steeds meer dan de helft van de groep die betrokken is bij de DSM, banden heeft met de
farmaceutische industrie. Het percentage is zelfs nog iets gestegen (van 54 naar 56%).
Zie http://www.cchrint.org/2010/05/21/dsm-panel-members-still-getting-pharma-funds/ ,
waar ook een lijstje staat met 12 leden van de APA (American Psychiatric Association) die
tonnen verdienden door het bevoordelen van farmaceutische bedrijven. Met aan "top of the
bill" Dr. Joseph Biederman ($ 1,6 miljoen), waarvan in maart 2009 bekend werd dat hij
farmaceut Johnson& Johnson van te voren toezegde dat zijn studie van het antipsychoticum Risperidone, getest op zeer jonge kinderen (!), een gunstig resultaat zou tonen.
__________________________________
29 mei 2010
Onderzoek naar gebruik anti depressiva van verdachte verkrachting Ermelo.
De 44-jarige A. van N. uit Ermelo zou op 7 april 2008 een 24-jarige vrouw in een
greppel langs de Harderwijkerweg hebben verkracht. Volgens de raadsman van de
Ermeloër slikte de man in die periode antidepressiva (of was hij net gestopt) en zijn
er steeds meer deskundigen die hun vraagtekens zetten bij de bijwerkingen.
http://www.destentor.nl/regio/veluwewest/6753704/Onderzoek-naar-medicijngebruik-van-verdachte-verkrachting-Ermelo.ece

Ons commentaar: interessant dat nu "steeds meer deskundigen hun vraagtekens
zetten bij de bijwerkingen". In werkelijkheid heeft onze organisatie CCHR al vanaf
de tachtiger jaren van de vorige eeuw het gevaar van deze bijwerkingen
verkondigd.
De farma lobby heeft de zaak dus nu al ruim een kwart eeuw onder de tafel kunnen houden.
Zie het rapport:
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http://www.cchr.org/media/pdfs/Exposing_the_Dangers_of_Antidepressants_Despite_CoverUps.pdf

Psycho-farma op Youtube: marketing, no science:
(Engelstalig) http://www.youtube.com/watch?v=jhV0zDVXd18&feature=channel
__________________________________
25 mei 2010
Onze stichting (deze website) hield een informatieactie op Het Plein in Den Haag, voor
de Tweede Kamer.
Er was weer interessant contact met het
publiek, zoals dat bij acties op Het Plein
gebruikelijk is.
Een van de belangstellenden vertelde dat
zij, omdat zij psychiatrische middelen
vanwege ADHD voor haar kind
weigerde, dreigde voor een aanklacht
wegens "kindermishandeling" in
aanmerking te komen.

Let op: psychiatrische medicijnen zijn drugs; zie ons voorlichtingsboekje.
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2015/07/ADHD-CCHR-NCRM-lowres.pdf
Hier kruipt de zorgverlening de privé-wereld van de burger binnen!
__________________________________
18 mei 2010
Nieuwe video clip, samengesteld door onze moederorganisatie CCHR (
http://www.cchrint.org )
__________________________________
18 mei 2010
Gegevensbestand over psychiatrische medicatie:
http://www.cchrint.org/psychdrugdangers/
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__________________________________
17 mei 2010
Mogelijk verband tussen pesticiden en ADHD
Wetenschappers van Universiteiten van Montreal en Harvard hebben aangetooond dat er
waarschijnlijk een verband is tussen pesticiden en een hogere kans op ADHD bij kinderen.
Nederlandstalig zie bijvoorbeeld:
http://www.rnw.nl/nederlands/bulletin/onderzoek-pesticiden-verhogen-kans-op-adhd
Samenvatting van het rapport:
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/peds.2009-3058v1
De volledige tekst is te downloaden van:
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/peds.2009-3058v1
__________________________________
15 mei 2010
Psychiatrisch label ... nieuw boek
Opnieuw schreef een moeder een boek vanuit een alternatief gezichtspunt.
http://www.ncrm.nl/kritische-boeken-psychiatrie.htm
__________________________________
5 mei 2010
Publieksdemonstratie op bevrijdingsdag.
Veel belangstelling voor ons
informatiemateriaal aan ons kraampje op de
bevrijdingsdagmarkt in Amsterdam.

__________________________________
2 mei 2010
Belgie; Canvas TV brengt "Het Marketingmedicijn".
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__________________________________
1 mei 2010
5% van de Nederlandse kinderen wordt gelabeld met een psychiatrische term.
Discussie op Rondom10 over het veelvuldig plakken van psychiatrische "labels" op
kinderen. Genoemd worden de "afwijkingen" : ADHD, DCD, PDD-NOS, ADHD,
ADD, Autisme, Dyslexi. Dreigt uw kind gelabeld te worden?
Uitzending gemist op: http://player.omroep.nl/?aflID=10913881
Vaar niet blind op autoriteiten. Zie bijvoorbeeld ook ons voorlichtingsboekje op:
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2015/07/ADHD-CCHR-NCRM-lowres.pdf
__________________________________
22 april 2010
Belgie: Bijna de helft van rusthuisbewoners krijgt antidepressiva
Bernard Sabbe, hoogleraar volwassenenpsychiatrie aan de Universiteit Antwerpen: "Bijna
twintig procent van de 75-plussers en bijna de helft van de rusthuisbewoners krijgen
antidepressiva voorgeschreven".
http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/wetenschap/bijna-de-helft-vanrusthuisbewoners-krijgt-antidepressiva/article-1194718711971.htm?rnd=1271969652156#
__________________________________
16 april 2010
Protest- en informatie actie bij Congres Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie
Leden van onze stichting (deze website) hielden op 16 april een actie bij het
voorjaarscongres dat de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie van 14 t/m 16
april organiseerde in Maastricht. Wij probeerden via onze informatie (over het
psychiatrisch handboek DSM en over de invloed van psychiatrie op de jonge
generatie) bij publiek en bij congresdeelnemers het bewustzijn bij te brengen dat
zelfs na honderd jaar research en ontwikkeling de hoofdstroom van de psychiatrie
nog weinig terecht brengt van diagnose en therapie. En dat met de overgang naar
medicatie als belangrijkst therapeutisch middel het gemiddelde schadelijke effect
van de psychiatrie behandeling zeker niet is afgenomen. Tevens benadrukten we
de desastreuze invloed van de farmaceutische industrie op het gebied van
theorievorming, "therapie" en marketing van psychofarmaca.
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Zie ook artikel van Joop Bouma:
http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article3040739.ece/ADHD__is_geen_ziekte_.html?all=true

.

__________________________________
8 april 2010
Slecht onderzoeksresultaat antidepressivum uit zicht gewerkt.
Nieuws van een onafhankelijk onderzoeksjournalist: vooraanstaand onderzoeker helpt
farmaceut Forrest Labs om slecht onderzoeksresultaat van antidepressivum Celexa bij
kinderen, onder de tafel te houden. Het bedrijf heeft $ 170 miljoen beschikbaar om het
juridische aspect te regelen. De reporter meldt de rol van de betrokken psychiatrisch
onderzoeker.
http://jannel.se/celexa-cover-up.pdf
__________________________________
3 april 2010
Onze dvd Over Lijken Gaan werd op 1 en 2 April uitgezonden op Het
Gesprek.
'Over lijken gaan' is een aanklacht aan het adres van de combinatie psychiatrie en
farmaceutische industrie.
Uitzending gemist? Zie http://www.hetgesprek.nl/archief/3947/
__________________________________
27 maart 2010
NOVA brengt item over alternatieve therapieën bij depressie.
In Nederland lijden meer dan een half miljoen mensen aan een depressie. Veel
patiënten slikken antidepressiva, maar alternatieve behandelingen zijn steeds
populairder. In Groningen is de eerste GGZ-instelling die poliklinisch alternatieve
behandelingen tegen depressies aanbiedt. NOVA spreekt met behandelaars en
patiënten.
Voorlopig gaan we er van uit dat de onderzoekers zullen durven doorpakken en dat
zij, tezamen met behandelaars, pillen zullen afzweren, als na eerlijk en met recht
"wetenschappelijk" te noemen onderzoek blijkt dat er van uit het oogpunt van
behandeling pillen onnodig (lees: ongewenst) zijn.
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http://player.omroep.nl/?aflID=10793098 (tweede van in totaal drie items)
__________________________________
19 maart 2010
Protest- en publieksinformatieactie bij psychiatrische kliniek in Zwolle.
Leden van onze stichting (deze website) hielden hun maandelijkse actie in Zwolle, bij
psychiatrische kliniek Karakter.
Er werd gewaarschuwd en geprotesteerd tegen ADHD medicatie.
Onder belangstelling van locale media werd een informatieset over de gevaren van
psychiatrische medicatie aangeboden aan de vertegenwoordiger van de kliniek.
Daarna werd in het centrum van Zwolle de folder Stop Psycho-sociale Screening uitgedeeld
onder het publiek.
__________________________________
10 maart 2010
Actie om het gebied van de psychiatrie te saneren: http://www.ncrm.nl/petitiemisstanden-psychiatrie/
Grootschalig voorschrijven van medicijnen met gevaarlijke werking, de elektroshock die
weer in opkomst is en heimelijk via de media wordt gepromoot, dwangverpleging, de
miljarden die de farmaceutische industrie ter beschikking heeft om onderzoek en onderwijs
te "sturen".
Als u beseft wat er gaande is, steun dan onze petitie, zodat we actie kunnen ondernemen.
Wij willen dat elk psychiatrisch handelen waarbij de menselijke waardigheid wordt
aangetast, strafbaar wordt en per geval wordt getoetst aan de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.
En wij willen dat de psychiatrische uitgangspunten worden gesaneerd en worden
doorgelicht door een groep deskundigen van onbesproken gedrag.
__________________________________
8 maart 2010
Petitie Stop Psychosociaal Screenen
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Vandaag starten wij (stchting NCRM, deze website) met een petitiecampagne om
grootschalig psychosociaal screenen van schoolkinderen te stoppen.
Wij starten tevens een voorlichtingscampagne in buurten waar screening paats vindt.
Zie onze voorlichtingsfolder op:
http://www.ncrm.nl/stop-psychosociale-screening-folder.htm
Teken de petitie op http://screenenaanbanden.petities.nl/
Met uw hulp kunnen we later dit jaar met 40000 handtekeningen naar de Tweede Kamer
stappen om deze nieuwe aanval op de gezondheid, vrijheid en privacy van het kind te
stoppen.
__________________________________
8 maart 2010
Opnieuw public relation campagne voor electroshock (ECT)
Zie b.v. http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/6365617/Elektroshock-is-terug.ece
ECT heeft t.o.v. vroeger een cosmetische verandering ondergaan; de patiënt wordt nu eerst
met chemische middelen verlamd en verdoofd zodat hij of zij geen botten meer breekt of
van de tafel schokt.
Toch is de behandeling in essentie hetzelfde als vroeger: er wordt een potentieel dodelijke
spanning (hoger dan de netspanning!) op het hoofd van de patiënt aangesloten.
http://www.ncrm.nl/elektroshocks.htm
__________________________________
27 februari 2010
München: grote protestmars tegen desastreuze aspecten van psychiatrie.
Op 27 februari 2010 organiseerde onze Duitse zusterorganisatie KVPM een
protestmars tegen psychiatrische medicatie en andere desastreuze psychiatrische
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praktijken. Aanleiding was een groot psychiatrisch congres dat in München aan de
gang was. Aan de oproep tot protest gaven circa 500 mensen gehoor, uit 7
Europese landen waaronder Nederland. Deelnemers kwamen vooral van
zusterorganisaties. Ook deden andere sympathisanten en slachtoffers mee.
De door de Münchener politie keurig begeleidde tocht ging vanaf het verzamelpunt
naar het raadhuisplein in het hart van de stad. Onderweg werd ter herinnering aan
de slachtoffers van de Nazipsychiatrie een krans gelegd bij de Ludwig-MaximiliansUniversiteit (LMU) psychiatrische kliniek.
Op het stadhuisplein vonden de rest van de dag diverse activiteiten plaats op het
gebied van publieksinformatie. Waaronder getuigenissen door slachtoffers van
psychiatrische medicatie.
Er werd ook een petitie gestart met als doel een einde te maken aan de verering in
München van psychiater Kraepelin, die begon met het voorschrijven van
gevaarlijke middelen aan patiënten en die een van de grondleggers was van de
Nazi “rassenhygiëne”.
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Ook eist de KVPM het aftreden van Möller, Direkteur van de Psychiatrische Kliniek
van de Ludwig-Maximilians-Universiteit. Möller is onlangs veroordeeld wegens het
benadelen van een patiënt.
__________________________________
19 februari 2010
Informatieve actie in Amsterdam
Leden van onze stichting hielden een informatieve actie bij De Bascule, centrum voor
psychiatrische zorg, nabij het AMC in Amsterdam zuidoost.
Er werd informatie uitgewisseld met clienten en tijdens een gesprek met enkele
leidinggevenden werden de dvd's Over Lijken Gaan en Marketen van psychische
Stoornissen overhandigd. Tevens werden flyers uitgedeeld met waarschuwingen tegen
ADHD-medicatie.
Daarna werd in een nabijgelegen winkelcentrum het winkelend publiek van soortgelijke
informatie voorzien. Ook werden exemplaren van een onzer voorlichtingsboekjes verspreid.
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2015/07/ADHD-CCHR-NCRM-lowres.pdf
__________________________________
Australische overheid wil ADHD medicatie terugdringen
Volgens een voorlopige richtlijn voor de behandeling van ADHD van de Australische
overheid van eind 2009 wil men daar ADHDmedicatie terugdringen.
Zie http://www.nhmrc.gov.au/media/media/rel09/091130-adhd.htm
We citeren uit de publicatie: “Treatment may include education, psychosocial strategies,
behavioral management and changes in nutrition and medication." Helaas komt medicatie
in dit rijtje nog voor, maar wij voorzien vanzelfsprekend dat bij voortschrijdend inzicht dit
punt zal wegvallen.
Professor Forbes, een der opstellers van het rapport: “What’s important is that it is likely
fewer children will be prescribed medication, and that more children will have school and
home based programs that assist their parents in managing their symptoms.”
De publicatie meldt ook " (...) The Council of the NHMRC will formally consider the draft
Guidelines after an alleged conflict of interest investigation into a US-based researcher is
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completed ". Deze "alleged conflict of interest " (belangenconflicht) slaat op banden die
opstellers van het rapport hebben met farmaceutische bedrijven.
ADHD blijkt namelijk al meerdere jaren een groeimarkt. Methylfenidaat, het werkzame
bestanddeel van Ritalin en Concerta, is een pepmiddel, een drug. Met de bijbehorende
schadelijke bijwerkingen.
Als ouders tevreden zijn over de werkzaamheid van het "medicijn" dan bevestigen zij
slechts dat de drug goed werkt, ongeveer zoals cocaine "goed gewerkt zou hebben".
Ook in Nederland zit ADHD in de lift. Op dit moment krijgen in Nederland ca. 50000
kinderen onder de 15 jaar ADHD medicatie, waarvan 15000 jonger dan 10 jaar (!)

Stijging adhd voorschrijvingen in Nederland tot en met 2008.
(grafiek van http://www.sfk.nl/publicaties/farmacie_in_cijfers/2008/2008-29.html )
__________________________________
10 feb 2010
VN commissie maakt zich zorgen over toename adhdmedicatie.
Het Committee on the Rights of Child van de VN toont zich in een eind januari
uitgekomen rapport verontrust over de snelle toename van gebruik van Ritalin en
Concerta in Noorwegen. http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC-C-NOR-CO4.pdf .

Zie ook het rapport van onze zusterorganisatie in Noorwegen:
198

http://www.ncrm.nl/CCHR-Memo-Dec-09-Misdiagnosing-and-drugging-children-Norway.pdf

__________________________________
1 februari 2010
Tros Radar over agressiviteit door gebruik van antidepressiva.
In Nederland slikken een miljoen mensen antidepressiva, soms voor 'aandoeningen' als
relatieproblemen en rouwverwerking. Meer dan tienduizend gebruikers of
ervaringsdeskundigen vulden de enquête in op de website van 'Radar'. Hieruit blijkt dat een
groot gedeelte last heeft van bijwerkingen.
Soms zeer ernstige, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan zoals
zelfmoordpogingen, agressiviteit in het verkeer of agressie naar anderen. Sommige
gebruikers zeggen dat ze achter het stuur de neiging hebben botsingen te veroorzaken met
tegenliggers, of de auto tegen een boom willen rijden.
In de uitzending van maandag 1 februari alles over de soms verwoestende bijwerkingen
van antidepressiva: http://www.trosradar.nl/ .
Stichting NCRM en onze zusterorganisaties waarschuwen al decennia lang tegen de
onbetrouwbaarheid van psychofarmaca.
Wij vinden het onjuist dat niet-gouvernementele organisaties en actualiteitenrubrieken
moeten doen waar universiteiten voor betaald worden - wat niet vreemd is vanwege de
invloed van de grote farmaceutische industrieen op de wetenschappelijke wereld en op de
media.
Zie ook de alsmaar groeiende lijst van verschrikkelijke effecten van psychiatrische
medicatie op http://www.ssristories.com/index.php?sort=date&p=
__________________________________
22 januari 2010
ADHD protest- en voorlichtingsactie in Oegstgeest.
Onze stichting hield haar maandelijkse protest- en voorlichtingsactie deze keer in
Oegstgeest.
Leden van onze stichting hadden een gesprek met de geneeskundig directeur van het
centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Curium, wat in goede sfeer verliep en waarin we
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ons gezichtspunt konden overbrengen en waarin we onze afkeuring benadrukten m.b.t. het
toedienen van chemicaliën aan kinderen, om verschijnselen weg te werken die men onder
de noemer "adhd" vangt. Het verschijnsel adhd is een stabiele en zich voortdurend
uitbreidende bron van inkomsten voor de farmaceutische industrie.
Daarna volgde een publieksinformatieactie in een winkelstraat, waarbij informatieve flyers
werden uitgedeeld.
Zie b.v. ook http://www.echo.nl:80/ww-oe/buurt/foto/973800/
__________________________________
12 januari
Weer screening van jonge kinderen. Deze keer in Amsterdam.
De gemeente Amsterdam gaat bij wijze van proef controleren of basisschoolleerlingen
psychosociale problemen hebben.
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2960889.ece/Basisscholier_Amsterdam_gescr
eend_op_geestesziekte.html.
Ouders let op! Voortgaande psychologisering van uw kinderen kan slechte gevolgen
hebben. Zie ook de mening van Dr. G. Breeuwsma op:
( http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/opinie/2009/opinie09_20?lang=nl )
Screening is ook een mogelijke versnelde route naar overbodige en mogelijk gevaarlijke
farmaceutische middelen als Ritalin, voor de adhd-diagnose.
Wij troffen in de berichtgeving via Trouw (zie de eerder genoemde link) de volgende
verontrustende zin aan: Als ouders niet meewerken, kan dat reden zijn om hun kind extra in
de gaten te houden. We zien dit als een nieuwe, voorzichtige stap om de zeggenschap van
ouders over hun kinderen stapsgewijze over te dragen aan externe partijen. Het lijkt goed
bedoeld, maar het parlement moet op z'n hoede blijven!
Zie vooral ook ons voorlichtingsboekje. https://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2015/07/ADHD-CCHR-NCRM-lowres.pdf
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__________________________________
6 januari 2010
Strattera testrapport vrijgegeven.
In de laatste dagen van 2009 ontvingen we via onze advocaat Moszkowicz bericht dat
een door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG, de
overheidsinstantie die waakt over de kwaliteit van op de markt verschijnende
geneesmiddelen) geheim gehouden testrapport na zeer langdurige inspanning van
onze stichting grotendeels vrijgegeven werd. Het rapport laat zien hoe het
onderzoek is gedaan en wat precies de bijwerkingen zijn. Ook worden o.a. de
precieze aantallen gebruikers die zelfmoordgedachten kregen en zelfmoord
pogingen deden genoemd en belicht.
Het rapport is via deze pagina te downloaden - tevens persbericht.
Naast het feit dat een multinational (in dit geval Eli Lilly) levensgevaarlijke middelen op de
markt mag brengen voor iets als ADHD, zonder dat inspanning wordt verricht om die
kwaal bij de oorzaak aan te pakken, vinden wij het aan criminaliteit grenzend om een
instantie als CBG zodanig juridisch klem te zetten dat openbaring van rapporten waar
mensen levens mee gemoeid kunnen zijn, tegengehouden of sterk vertraagd worden.
In dit geval was het door inspanning en geld van een klein groepje burgers (leden van onze
stichting) dat dit deel van het rapport vrij kwam. Is dit niet bizar?
Zie hier hoe u ook kunt helpen.
__________________________________
Voor uw agenda.
Symposium op zaterdag 13 februari in het Universiteitsgebouw van Gent ('s
middags). Mooi programma met een open debat ook tussen Marc Van Ranst
(griepcommissaris België) en homeopatisch arts Kris Gaublomme.
Het tweede deel van de bijeenkomst spreekt John Virapen, ex directeur van farmaceut Eli
Lilly, Zweden.
Zie de bekentenissen van Virapen op Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=6QMYFgC_YSo&feature=player_embedded
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__________________________________
3 januari 2010
Nieuwjaarwens van onze zusterorganisatie in Hongarije.
Het volgende deel van het betreffende overzicht willen we u niet onthouden:
(...) I want to let you know that in 2009, due to the complaints filed by CCHR Hungary, we
won 11 cases against psychiatrists or psychiatric wards, resulting in 6 million forint in
penalties and compensations paid out!
Happy New Year for everyone!
CCHR office Budapest
__________________________________
Leesadvies bij het begin van 2010
* Nathalie Kriek is moeder van een lieve, doch drukke zoon van zeven
jaar. De leerkracht adviseert zonder blikken of blozen medicatie met
Ritalin. Nathalie ruikt onraad en gaat zelf op onderzoek uit. Ze besluit:
geen medicatie, maar wel een verstandige aanpak. Ze legt haar ervaringen
neer in een boek: Hoezo ADHD?

Zie http://rainbowangel7.hyves.nl/blog/28453854/Hoog_Sensitief_Kind_met_het_stempel_ADHD/S
aTW/?&pageid=63XF8VA6P04CGWCG8

Zie ook Nathalie-NCRM.doc
* Wim van der Steen, emeritus hoogleraar biologie en wijsbegeerte, schreef
een kritisch boek over de biologische psychiatrie, over de invloed van de
farmaceutische industrie op de theorievorming, over hoe de main stream
psychiatrie juist te weinig biologische factoren meeneemt in haar
beschouwingen.
Zie http://www.swpbook.com/1268
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John Virapen, voormalig directeur van de Zweedse vestiging van
farmaceutisch multinational Lilly doet een boekje open over corruptie en
omkoping waaraan hij in zijn functie destijds meedeed om de omzet te
verhogen.

http://www.succesboeken.nl/boeken//9789079872138/Bijwerkingen#VideoAudio

11 december 2009
Sluipt TeenScreen toch onze samenleving in?
EDE - Het tweejarig project Kijken en Doen om Edese peuters met opvallend
gedrag vroegtijdig te helpen, gaat definitief door. Zowel de provincie Gelderland als
de gemeente Ede heeft subsidie toegezegd. Doel is eventuele stoornissen en
achterstanden op jonge leeftijd op te sporen en indien mogelijk te behandelen.
(Gelezen op http://www.gelderlander.nl/voorpagina/devallei/5936236/Geld-voor-hulp-aan-peutersEde.ece )

Wij nodigen uit om uiterst argwanend te staan t.o.v. dit soort initiatieven. Het is
allesbehalve bewezen dat voortgaande psychologisering van de jeugd positief
uitwerkt. En de kans dat kinderen via deze circuits aan psychiatrische medicatie
geraken is groot. LET OP: alle psychiatrische medicatie heeft bijwerkingen. De
werking is onbekend.
Ritalin en concerta hebben de uitwerking van cocaine. Het zijn drugs.
Zou u uw kind een cocainetherapie voorschrijven?
Zie ons voorlichtingsboekje. https://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2015/07/ADHD-CCHR-NCRM-lowres.pdf
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__________________________________
Consumentenbond over dubieuze medicijnreclame:
Om het pleidooi voor een verbod op dubieuze medicijnreclame kracht bij te zetten
overhandigde de Consumentenbond maandag 26 oktober een petitie aan minister Klink van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/nieuwsoverzicht_2009/petitie_medicijnreclame_klin
k1
http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/nieuwsoverzicht_2009/onderzoek_naar_bijsluiters
__________________________________

9 december 2009
Onenigheid over inhoud van nieuwe DSM
Het Amerikaanse tijdschrift New Scientist schrijft over onenigheid binnen top psychiaters
in de VS over de inhoud van de nieuwe versie van het psychiatrisch handboek DSM
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), dat rond 2012 zou moeten
verschijnen. Twee respectabele gepensioneerde psychiaters waarschuwen dat de uitbreiding
van de DSM met nog weer een reeks nieuwe geestelijke stoornissen zou leiden tot het
zinloos voorschrijven van gevaarlijke psychiatrische medicatie aan tientallen miljoenen
mensen. Leiders van de American Psychiatric Association (APA), die de DSM publiceert,
beschuldigen de twee van het nastreven van persoonlijk financieel voordeel - wat beide
psychiaters overigens ontkennen. Het is bekend dat ruim de helft van de bij de DSM
betrokken psychiaters financiële banden hebben met de farmaceutische industrie.
Zie het hele artikel op:
http://www.newscientist.com/article/mg20427381.300-psychiatrys-civil-war.html?full=true
__________________________________

3 december 2009
Protestactie GGZ
Leden van onze stichting (deze website) delen informatie uit bij de Dag van de GGZ,
Beursplein, Rotterdam.
Tijdens de actie werd gewaarschuwd tegen de gevaren van psychiatrische medicatie en
werd met name geprotesteerd tegen het drogeren van kinderen die "ADHD"
gediagnosticeerd zijn.
Zie ook dit persbericht.
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__________________________________

2 december 2009
Lea Bouwmeester (PVDA) vraagt minister maatregelen tegen oneigenlijk gebruik van
Ritalin.
PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester heeft aan minister Klink gevraagd maatregelen te nemen
tegen de illegale handel en het oneigenlijk gebruik van het ADHD-medicijn Ritalin. "Ritalin
wordt door jongeren steeds vaker gebruikt als vervanger voor cocaïne en XTC, dat baart me
grote zorgen."
Wij vinden het sowieso onbegrijpelijk dat bij problemen die zonder medicatie opgelost
kunnen worden een gevaarlijk middel als Ritalin wordt voorgeschreven, note bene bij
kinderen. Wij hopen dan ook dat de actie van Bouwmeester een eerste stap is naar beleidmet-gezond-verstand.
Zie:
http://www.psy.nl:80/nieuws/meer-nieuws/nieuwsbericht/article/pvda-tegen-oneigenlijkritalingebruik/
Zie ook informatieboekje:
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2015/07/ADHD-CCHR-NCRM-lowres.pdf
__________________________________

24 november 2009
Bijlmoord en Seroxat
De vrouw die haar man en dochter met een bijl doodde krijgt gevangenisstraf. Volgens het
Openbaar Ministerie (OM) is er geen direct verband tussen haar gebruik van het
antidepressivum en de moorden.
Wij vragen ons af of de rechter op de hoogte is van een op internet bijgehouden lijst van
gewelddadigheden etc. die aan psychiatrische drugs zijn
gerelateerd: http://www.ssristories.com/index.php?sort=drug ; zoek bij Paxil (is Seroxat)
Wij begrijpen dat het niet meevalt om in een door geld van de farmaceutische industrie
gedomineerde wetenschappelijke omgeving objectief onderzoek te doen naar dit soort
effecten. Democratisch gekozen hooggeplaatsten zouden ons inziens echter hun
verantwoordelijkheid moeten nemen.
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Zie bijvoorbeeld:
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2922975.ece/Acht_jaar_cel_voor_bijlmoorden_Badhoe
vedorp.html

Interview in het TV programma De Wereld Draait Door, met de advocaat van de vrouw, en
met een Seroxat gebruikster, op http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/Videodetail.628.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=13798&tx_ttnews[backPid]=626&tx_ttnews[cat]=148&kalend
er=1259064240&cHash=82f620cc68

WAARSCHUWING: stop niet met het gebruik van psychiatrische medicatie zonder advies
van een goede (indien mogelijk niet-psychiatrische) arts.
__________________________________

Nieuwe DVD over de marketing van psychische stoornissen. Drie uur informatie over de
wanpraktijken van psychiatrie en farmacie. Hoe de wereld met slinkse methoden aan
psychiatrische medicatie wordt gezet.

__________________________________

21 november
Man in Engeland, die in juli gedurende zijn vrouw wurgde in zijn slaap, is vrijgesproken.
Hier was een antipsychoticum in het spel.
Zie http://www.independent.co.uk:80/news/uk/crime/man-who-killed-his-wife-while-sleeping-goes-free-1824945.html
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___________________________________

21 november 2009
NCRM-vrijwilligers houden informatieve actie op Het Spui in Amsterdam.
Er werden 500 foldertjes uitgedeeld met informatie over bijwerkingen van psychofarmaca
en over het begrip "psychische stoornis", zoals dat maar al te gemakkelijk wordt toegepast.

___________________________________

18 november 2009
RECLAME CODE COMMISSIE BESLUIT: GGZ NEDERLAND ONEERLIJKE
RECLAME.
Wij (stichting NCRM, deze website) hebben naar aanleiding van de paginagrote
advertentie van GGZ Nederland op de achterkant van diverse grote dagbladen op
Prinsjesdag, een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.
(Zie op datum 15 september verderop op deze pagina.)
In de advertentie beweert GGZ Nederland dat een op de vier Nederlanders te
maken zou krijgen met een periode van psychische stoornissen in hun leven en in
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het verlengde hiervan beweert zij dat driekwart van de patiënten die bij de GGZ
aanklopten binnen een jaar weer genezen waren.
Het leek ons “te-mooi-om-waar-te-zijn” dat de GGZ 75% van de mensen weet te
genezen. Daarom hebben we een klacht ingediend bij de Reclame Code
Commissie” aldus de woordvoerder van het NCRM.
De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat de reclame misleidend is (code
8b). Na het bestuderen van het verkregen cijfermateriaal heeft de Commissie
geconcludeerd dat er niet over genezing wordt geschreven maar over “beëindiging
van zorg “ of over “uitgeschreven cliënten”.
Zie het hele persbericht hier.
___________________________________

November 2009
Videoclip over de marketingcampagne van de farmaceutische industrie om de
verkoop van psychofarmaca op te jagen.
Clip van onze moederorganisatie CCHR.
Zie ook http://www.cchrint.org/2009/11/16/pharmas-1-7-billion-internet-marketingpipeline/
___________________________________

10 november 2009
Bijlmoord door antidepressivum seroxat?
De Officier van Justitie heeft voor de rechtbank in Haarlem elf jaar geëist tegen de
64-jarige Elzelien K. Ze heeft toegegeven op 5 september vorig jaar haar man en
dochter in hun slaap met een bijl te hebben vermoord.
De verdachte had last van zware depressies en slikte daarvoor het
antidepressivum Seroxat. Volgens de vrouw heeft ze kort voor de moorden een te
hoge dosis Seroxat geslikt waardoor ze erg agressief zou zijn geworden.
Deskundige professor Anton Loonen stelt dat er een direct verband is tussen de
antidepressiva en de bijlmoorden. De advocaten van de vrouw willen daarom dat
hun cliënt volledig ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard en wordt ontslagen van
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alle rechtsvervolging. Het OM stelt dat K. minder pillen zou hebben geslikt dan ze
heeft verklaard.
Seroxat is o.a. in de VS bekend onder de naam Paxil. Op de website
http://www.ssristories.com/index.php?sort=drug wordt informatie bijgehouden over
gewelddage bijwerkingen. Scrol op die webpagina omlaag tot Paxil. Merk op dat de
lijst ruim 250 gevallen bevat over moord, grove gewelddadigheid en andere
ernstige zaken waar Paxil (Seroxat) bij in het spel is.
Wij begrijpen niet dat dit niet veel meer bekend is bij alle betrokkenen.
___________________________________

7 november 2009
Frits de Boer, scheidend hoogleraar jeugdpsychiatrie van het AMC in
Amsterdam in De Volkskrant:
De omgeving van kinderen met ADHD, "... van leraren tot ouders, kan namelijk ook
factor in gedragsproblemen zijn".
Wij zijn blij dat deze stelling ook via de voorpagina publiekelijk gemaakt wordt. Wij
verbazen ons echter opnieuw erover hoe ondanks dit soort inzichten de omzet van
ADHDmedicatie blijft stijgen.
En wij verbazen ons voortdurend erover waarom dit soort op gezond verstand
berustende inzichten voorpaginanieuws kunnen zijn.
Zie ons voorlichtingsboekje over ADHD en andere psychiatrische medicatie voor
kinderen. https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2015/07/ADHD-CCHR-NCRMlowres.pdf
___________________________________

6 november
Doden bij wilde schietpartij in Orlando, VS.
De schoonmoeder van de dader stelt dat hij (de dader) middelen nam voor "control
of the brain".
Gezien op http://www.youtube.com:80/watch?v=a_LJM2uCBQQ op 7 nov '09
Zie alinea over effecten van psychofarmaca in stukje hieronder.
___________________________________
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5 november 2009
Schietpartij op legerbasis Fort Hood, VS:
Legerpsychiater majoor N.M. Hasan schiet in het wilde weg 13 mensen dood.
Wij hopen dat de onderzoekers na kunnen gaan wat voor middelen deze psychiater
eventueel gebruikte.
Psychiaters kunnen beroepshalve gemakkelijk aan psychotrope middelen komen.
Eerder onderzoek toont aan dat 16% van alle psychiaters in de VS aan
zelfmedicatie doen. (
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?doi=10.1159/000104707 )
Bij een hoog percentage van dit soort geweldsuitbarstingen zijn
bewustzijnveranderende middelen in het spel.
Waarom komt dit zelden in de pers?
Wij vinden het zeer betreurenswaardig dat de media meteen suggereerden dat de
dader connecties zou hebben met extreme groepen. Dit kan zicht op de werkelijke
oorzaak versluieren.
Zie een artikel op http://www.infowars.com/was-fort-hood-killer-on-psychotropicdrugs/
Zie een lange lijst van bijwerkingen en aan psychofarmaca gerelateerde
geweldsuitbarstingen op http://www.ssristories.com/index.php?sort=date
___________________________________

31 oktober 2009
Minister maakt banden van artsen, wetenschap en farmacie openbaar.
Radioprogramma Argos meldt dat Minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA)
werkt aan een wet om de belangenverstrengeling tussen pillenfabrikanten en
artsen inzichtelijk te krijgen. J. Bouma, kritisch auteur (van o.a. Slikken, ISBN:
9020403656) legt (nogmaals) uit hoe corrupt de wereld van farmacie en
wetenschap in elkaar steekt. Klink gaf de farmaceutische industrie de tijd om zelf
met een oplossing te komen, maar toen deze uitbleef nam hij zelf het initiatief.
Volgende week begint hij met het opstellen van een wetsontwerp dat de bedrijven
dwingt om de banden met artsen en wetenschappers openbaar te maken.
Dit is goed nieuws. Wij hebben meermaals met acties en petities op dit soort
initiatieven aangedrongen.
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Beluister de Argos uitzending op http://player.omroep.nl/?aflID=10273577 (Het
betreffende item begint na ca. 60% van de duur van het programma)
J. Bouma, Slikken, ISBN: 9020403656
___________________________________

NRC 30 oktober 2009
Mooi compact overzichtartikel over de troosteloze situatie van de psychiatrie.
Deskundigen kunnen niet begrijpen hoe het er nu mee staat. Over bijwerkingen van
medicatie, de onduidelijkheden in de diagnoses (DSM) etc.. Auteur B. Ritsema verwijst
naar twee boeken:
Richard Bentall: Doctoring the Mind ISBN: 978 0 7139 9889 4
en Paul Verhaeghe: Het einde van de psychotherapie. ISBN 9789023442028
http://www.nrcboeken.nl/recensie/erbij-horen-of-er-niet-bij-horen-0
___________________________________

22 oktober 2009
Kort geding stichting SAN tegen CBG en het Ministerie van VWS.
Vandaag diende een kort geding van Stichting Stralingsarm Nederland (SAN) tegen het
College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) en het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De aanklacht betrof de betrouwbaarheid van het vaccin
tegen Mexicaanse griep. Dit onderwerp lijkt buiten het bereik van deze website te liggen
(overtreding van mensenrechten, en misstanden, in de psychiatrie), maar wij woonden deze
rechtszaak bij omdat het opvallende parallellen vertoont met ons werk (vervang in het
onderstaande lijstje "griep" door "psychische aandoening" en "vaccin" door "psycho
farmaca" en men heeft heeft een tamelijk complete indicatie van onze onderwerpen).
De klachten van stichting SAN betreffen (onze interpretatie):
- omvang en gevaar van deze griep is buiten proporties gepromoot
- het vaccin is onvoldoende getest
- beperkte aansprakelijkheid van de medicijnfabrikanten
- onduidelijke en/of incomplete informatie over de bijwerkingen op zowel de bijsluiter als
op de door de overheid verspreide folder.
- Een hoog percentage van degenen die het vaccin voorschrijven (huisartsen) zullen niet
weten welke stoffen er in het vaccin zitten en/of wat de consequenties zijn.
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- belangenverstrengeling van farmaceutische industrie en overheidsinstanties alsmede de rol
van de media.
Curieus was de aanwezigheid van CBG, aan welke instantie werd gevraagd om vrijgave van
eigenschappen en samenstelling van het vaccin. Zie ook onze zaak over het ADHD
medicijn strattera op http://www.ncrm.nl/Strattera-zaak.htm
De kwikverbinding die aan het vaccin wordt toegevoegd kan neurologische storingen
veroorzaken, met alle "psychische" gevolgen van dien.
Een videoverslag van de zitting is aanklikbaar op http://www.sdnl.nl/mexicaanse-griep.htm
Uitspraak in het kort geding, 30 oktober: http://www.stralingsarmnederland.org/webpagina/Analyse.htm
___________________________________

oktober 2009
Nieuwe introductieclip van onze moederorganisatie CCHR:
___________________________________

13 oktober 2009
Farmaceut GKS betaalt $2.5 miljoen wegens bijwerking antidepressivum.
GlaxoSmithKline, grootste farmaceut van Engeland, moet in de VS $2.5 miljoen
betalen wegens bijwerkingen van het antidepressivum Paxil. Een 3-jarig kind was
geboren met een hartafwijking vanwege Paxilgebruik door de moeder tijdens
zwangerschap. Verkoop van Paxil leverde GKS in het laatste jaar $942 miljoen op.
Gelezen op o.a. http://www.cchrint.org/2009/10/13/glaxo-to-pay-2-5m-birth-defects/
___________________________________

12 oktober 2009
NRC: 7% van studenten gebruikt Ritalin als drug.
Zie het artikel op
http://www.nrc.nl/binnenland/article2384364.ece/Zeven_procent_studenten_gebr
Ritalin als ADHDmedicijn voor kinderen? Wij verwijzen liever naar alternatieve, nietchemische oplossingen.
___________________________________
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12 oktober 2009
Balans plaatst reactie op verklaring No Kidding inzake ADHD.
No Kidding nam stelling tegen het volledig uit de hand lopen van gebruik van ADHDmedicatie zoals Ritalin voor kinderen (zie 31 augustus verderop op deze nieuwspagina en
zie http://www.no-kidding.nu:80/no_kidding_klaagt_aan-).
Balans noemt zich een "oudervereniging", maar elk welingelicht mens kent Balans als een
promotieorganisatie voor farmaceutische bedrijven (zie de links onderaan dit stukje).
In een reactie doet Balans de uiterst zwakke poging om de stellingname van Nokidding weg
te zetten als "niet gebaseerd zijn op enig wetenschappelijk onderzoek en dat de visie vooral
uit de hoek van de anti-psychiatrie, waaronder de Scientology Church, lijkt te komen."
(Voor de duidelijkheid: stichting NCRM (deze website) komt voort uit de Scientology Kerk
en No Kidding heeft, buiten een aantal gemeenschappelijke idealen, geen functionele relatie
met ons).
Betreffende de uitlating van Balans over wetenschappelijke kwaliteit nodigen we de lezer
uit tot een onafhankelijk onderzoek, waarbij men bijvoorbeeld met een onzer brochures zou
kunnen beginnen: zie http://www.ncrm.nl/pseudo%20wetenschap.pdf
Zie meer achtergrond over de activiteit van Balans ten voordele van big pharma op pagina
64 van
http://books.google.nl/books?id=JOdwX5Dm5PAC&pg=PA64&dq=balans,+lilly,+website
#v=onepage&q=balans%2C%20lilly%2C%20website&f=false
Zie bijvoorbeeld ook het Volkskrant archief op
http://www.volkskrant.nl:80/archief_gratis/article574814.ece/Die_ADHDouders_worden_gewoon_door_Lilly_betaald
___________________________________
10 oktober
Sarahbeweging organiseert Zwarte Mars in Brussel
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Ter

gelegenheid van de Werelddag Geestelijke Gezondheidszorg hebben zaterdagmiddag 10
oktober zo’n 60 medewerkers en sympathisanten van de Sarah Beweging In het centrum
van Brussel een zwarte mars gehouden ter nagedachtenis van de doden van het
psychiatrisch systeem.

___________________________________
7 oktober 2009
Kind met ADHD? Oudertraining helpt.
Persbericht Universiteit Groningen: training van ouders helpt bij kind dat ADHD
verschijnselen toont.
Lees het hele bericht op
http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/archief/archief2009/persberichten/144_09
___________________________________
6 oktober 2009
De opening van de tentoonstelling Psychiatrie - een industrie des doods?
met de volgende sprekers:
Kritisch psychiater J. Teuns koos een stuk geschiedenis van de psychiatrie als onderwerp
van zijn voordracht. Hij ging o.a. in op de racistische theorie van de alom geroemde Jung.
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Mevrouw C. vertelde van haar onprettige
ervaringen in het psychiatrisch circuit.
C. Goodwin deed verslag van haar activiteit om
mensen die gebonden zijn aan psychotrope
middelen een uitweg te bieden via het
programma "The Road Back". Zij benadrukte de
aanwezigheid van een vastgelopen groep mensen
in de samenleving die met dit probleem kampt
aan de hand van een geschreven verslag van een
deelnemer aan het programma.
oOo
Onderwerpen van de tentoonstelling zijn:
schendingen van mensenrechten,
onwetenschappelijke en onbewijsbare diagnoses,
behandelingen die meer schade aanrichten dan
goed doen, de verregaande en ongezonde
invloed van de farmaceutische industrie op deze
sector, machtsmisbruik in instellingen en te
beperkte mogelijkheden voor burgers om er iets
tegen te ondernemen.
De tentoonstelling biedt een overzicht van het
verleden en heden van de behandeling van
geestesziekte, of wat daaronder begrepen werd
en wordt. De maker van de tentoonstelling
ontkwam er niet aan om daarbij de schokkende
aspecten van dit onderwerp te tonen.
De tentoonstelling is daarom niet geschikt voor
bezoekers onder de 12 jaar.
De tentoonstelling presenteert ook een rode draad in die geschiedenis. We nodigen u uit
om bij de rondgang langs de diverse panelen en audio-visuele displays de aangeboden
informatie kritisch te bekijken en te proberen het achterliggende globale beeld te
ontdekken.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Spuistraat 239, Amsterdam.
Open tot en met 25 oktober 2009 tussen 10.00 en 21.00 uur .
___________________________________
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Eind september 2009
Overdenkingen van een moeder, een ingezonden bericht.
Een kritische moeder over het "ADHD" gedrag van haar zoon.
Zie hier. (MsWord document)
___________________________________
25 september 2009
Informatieve actie in Ede
Vrijwilligers van onze stichting
hielden een informatieactie in het
centrum van Ede.
Aanleiding was een plan om jonge
kinderen te gaan screenen op
psychische kwalen.
Middels het uitdelen van
voorlichtingsmateriaal
waarschuwden we voor
toestanden zoals het TeenScreen programma in de VS.
We hebben bij de wethouder een verzoekschrift ingediend waarmee we aandringen
om bij gevallen van (psychische) problemen van kinderen een lijst van oorzaken af
te lopen, en vooral ook alternatieve, niet-farmaceutische oplossingen te zoeken.
Zie voor een lijstje van mogelijke oorzaken van "ADHD" ook ons
voorlichtingsboekje.
Onder het publiek bleek de Nederlandse bijwerkingenwebsite LAREB niet bekend.
Telkens weer tijdens onze acties blijkt dat mensen waarvan de kinderen het "ADHD
medicijn" Ritalin krijgen voorgeschreven, geen alternatieve oplossingen wordt aangeboden
door de deskundigen. Diezelfde ouders weten vaak ook niet dat Ritalin "zo goed werkt"
omdat het een pepmiddel is, een stimulerende drug, waarvan de werking lijkt op die van
cocaine.
Er was nogal belangstelling van de pers.
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Wij, stichting NCRM, hadden ook een voorlichtingsactie gepland bij peuterspeelzaal 't
Kruimeltje aan de Molenstraat, Die speelzaal bleek vanwege onze voorgenomen actie
gesloten. Spijtig, onnodig en onjuist, gezien het gebrek aan informatie bij ouders en
zorgverleners dat, getuige de reacties die wij geregeld ontvangen, verontrustend is.
http://www.edestad.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Welstede-Ede-sluitpeutelspeelzaal.424239.news
Videoverslag via http://www.lokaleomroepede.nl/
Zie ook http://www.edestad.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Demonstratie-NCRMin-Ede-Centrum.424812.news
___________________________________
15 september 2009
Een persbericht van stichting NCRM stelt:

GGZ-Nederland verkoopt leugens
In de paginagrote advertentie die op Prinsjesdag, 15 september, verscheen in De
Volkskrant beweert GGZ Nederland dat een op de vier Nederlanders in hun leven
te maken zou krijgen met een periode van psychische stoornissen en in het
verlengende hiervan beweert zij dat driekwart van de patiënten die bij de GGZ
aanklopten binnen een jaar weer genezen waren.
Naar aanleiding van de advertentie van GGZ Nederland op de achterkant van de
Volkskrant hebben wij (het Nederland Comité voor de Rechten van de Mens) een
klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie omdat het in strijd is met de
artikelen 11 en 16 van de Reclamecode.
Omdat het NCRM talloze klachten krijgt over de misstanden binnen de psychiatrie
lijkt deze peperdure promotieactie een te rooskleurig beeld te presenteren. Dat
bleek ook toen bij navraag bij de woordvoerder van GGZ Nederland het NCRM te
horen kreeg “dat zij het Trimbos Instituut maar moest bellen want daar kwam deze
conclusies vandaan.” Toen het NCRM daarop naar het Trimbos Instituut belde en
er vervolgens op wees dat vooral psychiaters zelf toegeven nog nooit iemand
genezen te hebben en dat er in Nederland bijvoorbeeld 800.000
medicijnverslaafden zijn, antwoordde Mevrouw Heuving van het Trimbos Instituut:
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“Ik ben het weliswaar met de actie van GGZ Nederland eens, maar ik had het zelf
zo niet gezegd”.
Na bestudering van de verkregen rapporten kan het NCRM nergens het gegeven
traceren dat GGZ Nederland driekwart van de mensen weet te genezen.
Zie bijvoorbeeld ook
http://www.zorgvisie.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuwsartikel/Scientology-dient-klacht-integen-GGZ-campagne.htm
Zie in dit verband ook: http://nieuws.nl.msn.com:80/algemeen/article.aspx?cpdocumentid=149717502
___________________________________
De huidige ECT promotiecampagne.
Septembernummer (nr. 62) van tijdschrift DEVIANT met kritische artikelen over de
elektroshock hype die momenteel gaande is.
Over o.a. de zwakke claims dat ECT levensreddend zou zijn, ECT als marteling, de
negatieve lichamelijke en psychische effecten.
Deze informatie komt globaal overeen met wat u elders op onze websites kunt vinden.
Zie www.tijdschriftdeviant.nl voor nabestelling van nummer 62
___________________________________
Parlementslid Hans Spekman (PVDA) wil verbod op gedwongen
elektroshock.
Het was ons even ontgaan dat deze middeleeuwse praktijk nog bestaat, maar ons
geheugen werd opgefrist door :
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/35066/elektroshocks_onder_dwang
Zie b.v. :
Onze website over elektroshock: http://www.elektroshock.nl/
Een vrij compleet overzichtsartikel over elektroshock is te vinden op
http://www.breggin.com/Electroshockscientific.pdf
___________________________________
6 september 2009

218

Interview met Paul Verhaeghe, hoogleraar en schrijver van "Het einde van de
psychotherapie" ( ISBN 9789023442028 )
waarin hij zich afvraagt hoe het komt dat we tegenwoordig alles met medicijnen
denken te kunnen oplossen, of: hoe psychisch lijden kassa werd.
Zie http://player.omroep.nl/?aflID=10071552
___________________________________
31 augustus 2009
TROS Radar toont aan hoe gemakkelijk het is om een geconstrueerde kwaal
te gelde te maken.
TROS Radar promootte een fantasiekwaal. Zie op
http://www.trosradar.nl/index.php?id=uitzending&no_cache=1 hoe media (met
uitzondering van Trouw en De Pers) en publiek er massaal in trapten.
TNS-NIPO, de leverancier van de in het programma gebruikte statistische
gegevens, zegt "er in gestonken" te zijn. Maar men slikte ondertussen wel massaal
de door hen aangeleverde "wetenschappelijke" gegevens.
Wij voegen daaraan het volgende toe.
TROS Radar bedacht de kwaal "winderigheid".
Een groot aantal van de verschijnselen die gekenmerkt worden als een psychisch
probleem (depressie, adhd, etc.) zijn minder duidelijk aan te wijzen als "kwaal" die
met medicatie behandeld zou moeten worden, dan de "winderigheid" van het
TROSprogramma. Dit vage aspect van de psychiatrische diagnose kost de
samenleving miljarden. De bijwerkingen van psychofarmaca zijn soms dodelijk.
Over mogelijke aantasting van het zenuwstelsel en effecten op lange termijn is
geen zekerheid. Alternatieve, niet-chemische oplossingen krijgen, in verhouding tot
wat in de farmacie aan research en public relations wordt besteed, veel te weinig
aandacht.
Zie http://www.ncrm.nl/webpagina%20pseudo-wetenschap.htm
Zie de bijwerkingenwebsites http://www.ssristories.com/index.php?sort=date
en http://www.lareb.nl/
___________________________________
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31 augustus 2009
NoKidding meent: Ritalin: Russiche Roulette
Met als sub-kop Een toekomstige generatie op recept aan de harddrugs neemt
NoKidding een positie in t.a.v. het voorschrijven van psychofarmaca aan kinderen.
(NoKidding is niet gelieerd aan onze stichting NCRM)
Zie http://www.no-kidding.nu:80/no_kidding_klaagt_aan___________________________________
22 aug. 2009
Medicijnen voor kinderen; NRC meldt Ritalin en anti-depressiva grote
stijgers.
NRC kopt Medicijngebruik kinderen stijgt fors, zo blijkt uit een onderzoek van
Stichting Farmaceutische Kengetallen.
zie
http://www.nrc.nl/binnenland/article2336168.ece/Medicijngebruik_kinderen_stijgt_fo
rs
Jeugd krijgt vaker medicijnen, maar onderzoek is er nog nauwelijks.
Geciteerde kinderarts van het Emma Kinderziekenhuis (A'dam) noemt het
"middeleeuws".
Zie ook "bijwerkingen"- meldingssite
http://www.ssristories.com/index.php?sort=date
___________________________________

22 aug. 2009
Dehue in De Volkskrant
Prof. Dehue, schrijfster van De Depressie-epidemie, reageert in De Volskrant van
22 augustus op het artikel dat v.d. Does schreef op de vooravond van het VPRO
programma Zomergasten waarin Dehue werd geinterviewd.
Zie 8 aug verderop op deze pagina.
Dehue gaat inhoudelijk in op commentaar van v.d. Does.
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___________________________________
21 augustus 2009
NCRM organiseerde een manifestatie in Den Haag bij het Ministerie van
Volksgezondheid tegen het volledig uit de hand gelopen gebruik van
psychofarmaca, en tegen de invloed van de farmaceutische industrie op
wetenschap en samenleving. We boden een petitie aan, alsmede een verzameling
documentatiemateriaal over gevaarlijke effecten van psychiatrische medicatie.
___________________________________
8 augustus 2009
Psycholoog Van der Does neemt stelling tegen Dehue's opvatting.
In de Volkskrant van 8 augustus neemt psycholoog W. van der Does stelling tegen kritisch
deskundige Dehue, die op 9 augustus "Zomergast" is in het avondvullende programma van
de VPRO.
Dehue stelt in De Depressie-epidemie (2008) de desastreuze invloed van de farmaceutische
industrie op de psychiatrie aan de kaak.
___________________________________
Augustus 2009
Wij zoeken expositieruimte voor de tentoonstelling Psychiatrie, een industrie des doods.
De rondreizende CCHR tentoonstelling Psychiatrie, een industrie des doods, wordt 5 t/m 18
oktober in Amsterdam verwacht.
In verband daarmee zoeken we een ruimte van minimaal 250 m2, liefst 400 m2, in
Amsterdam, in een omgeving met veel publiek, liefst in het centrum.
De tentoonstelling geeft uitgebreide audio-visuele, niet zelden
schokkende, informatie over gevaarlijke en misdadige aspecten van
psychiatrie in verleden en heden.
Zie ook onze dvd, over ditzelfde onderwerp.
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___________________________________
Augustus 2009
Blijf alert op omzetverhogende activiteit van Big Pharma!
Zoals bijvoorbeeld het "TeenScreen" programma in de VS.
Dat is opgezet om psychische problemen in een vroeg stadium (kinderen) te
onderkennen.
Zie http://www.cchrint.org/cchr-issues/mental-health-screening
Dit soort initiatieven lijkt voor de gemiddelde goedbedoelende ouder mooi.
Houd er echter rekening mee dat het is opgezet om een zo groot mogelijke omzet
aan psychfarmaca te creeeren. Merk op dat alle psychotrope middelen
bijwerkingen hebben. Er is nooit aangetoond dat de uitwerking op lange termijn
veilig is - in tegendeel.
Zie ons voorlichtingsboekje:

___________________________________
Begin augustus 2009
BBC4: Kritisch radioprogramma over de band tussen psychiatrie en farmacie; over
het bagatelliseren van bijwerkingen van psychofarmaca etc.
Te beluisteren op: http://www.zielenknijper.nl/vannavond-om-2100-op-bbc-radio-4-eendiscussie-over-de-corrupte-kern-van-de-psychiatrie-de-dsm-en-de-fraude.html
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___________________________________
Augustus 2009
Besluit van de regering (Klink) zoals wordt opgenomen in de Staatscourant:
Groep A: Gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek,
gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht), verbod van
beroepsuitoefening.
Toevoeging aan categorie A: Onderstaande ministeriële regeling is gebaseerd op
artikel 20 van de Wet publieke gezondheid en dient ertoe het nieuwe in Mexico
ontstane influenzavirus (H1N1) aan te merken als behorende tot groep A
Interessant is in dit verband een bericht van begin april 2008:
http://www.gezondheid.nl/nieuwsartikel.php?nieuwsartikelID=2945
Meer kans op longontsteking door antipsychotica
Het gebruik van antipsychotica vergroot bij ouderen het risico op longontsteking.
Dat schrijven onderzoekers van het UMC Utrecht in Journal of the American
Geriatrics Society. Ongeveer 40 procent van de patiënten in verpleeghuizen
gebruikt antipsychotica.
___________________________________
24 juli 2009
Manifestatie te Den Haag, en petitie aan CBG en Ministerie van Justitie.
Circa 70 mensen hebben gevolg gegeven
aan onderstaande oproep om aanwezig te
zijn bij een manifestatie in Den Haag om te
verzoeken om zo spoedig mogelijk een
eind te maken aan het op grote schaal
toedienen van psychiatrische medicatie
aan kinderen.
We zagen onder de protesterenden de
aanwezigheid van mensen van onze
Belgische zusterorganisatie, de
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Sarahbeweging, de Dr. Rath stichting, Leefbewust, de Antroposofische vereniging
en andere verontruste burgers.
Enkele ervaringsdeskundigen, waaronder psychiater Sjef Teuns, die zijn leven lang
psychiatrische medicatie aan kinderen afwees, hield een voordracht voor de
aanwezigen (beluister ook http://www.radio1.nl/contents/7031-adhd-is-eenwaandiagnose?autostart=7756 )
Er werd een petitie aangeboden aan vertegenwoordigers van CBG (College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen) en van het Ministerie van Justitie. Ons einddoel
is om de activiteiten van psychiatrie onder de wet te krijgen. De aanpak van het
voorschrijven van gevaarlijke psychofarmaca, en dan met name aan kinderen, is
een belangrijke eerste stap.
De manifestatie, die ondanks het serieuze onderwerp een ludiek karakter had, trok
ook belangstelling van voorbijgangers.

OPROEP
Wij roepen hierbij een ieder op die zich net als wij grote zorgen maakt over het
grotendeels verzwijgen van bijwerkingen van psychofarmaca (Prozac, Ritalin,
Zyprexa, etc.) om op 24 juli 2009 te komen naar een manifestatie bij het College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het ministerie van Justitie in Den Haag.
Wij willen opheldering waarom de psychiatrie en de farmaceutische industrie tot op
heden niet aangepakt worden en niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de
ellende die door de bijwerkingen van deze middelen worden veroorzaakt.
De manifestatie begint om 11.00 uur op de Kalvermarkt 53, achter het Stadhuis,
slechts 5 minuten lopen van Den Haag CS, en duurt tot 13.30 uur. Om vijf voor twaalf
zullen wij onze eisen aan de vertegenwoordigers van de betrokken overheidslichamen
kenbaar maken.
Geef je op via info@ncrm.nl
Georganiseerd door het Nederlands Comité van de Rechten van de Mens en stichting
Positieve Nood.
begeleidende clip: http://www.youtube.com/user/NCRMnl
23 juli 2009
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83-Jarige psychiater ageert tegen ADHD medicatie
Tijdens een radio-interview zet psychiater Sjef Teuns (hij noemt zichzelf liever zenuwarts)
zich af tegen het voorschrijven van pillen om adhd-verschijnselen te bestrijden.
Beluister http://www.radio1.nl/contents/7031-adhd-is-een-waandiagnose?autostart=7756
Teuns noemt onder andere de Zyprexa zaak waarbij fabrikant Lilly ruim een miljard dollar
boete betaalde wegens onterecht gebruik van dit gevaarlijke middel.
___________________________________
11 juli 2009
Volkskrant presenteert een kritiekloos artikel over elektroshock
De Volkskrant van 11 juli 2009 presenteerde een vrijwel kritiekloos artikel over de
elektroshockbehandeling als "therapie" voor depressieve mensen. Enkele decennia aan
ervaring met de psychiatrie, onder andere i.v.m. de beoordeling van psychofarmaca en
psychische kwalen, heeft ons een diepgewortelde argwaan opgeleverd over de kwaliteit
waarmee in de betreffende menswetenschappen omgesprongen wordt met
wetenschappelijke kwaliteit en statistiek.
Het artikel staat vol met ongespecificeerde zogenaamde feiten.
Een uitdrukking als “... elektronen in haar hersenen worden afgevuurd” suggereert
een high-tech- precisie operatie, wat het niet is. Elektroshock heeft een
cosmetische verandering ondergaan t.o.v. een halve eeuw geleden; de patiënt
wordt nu van tevoren ingespoten met verdovende en verlammende middelen,
waardoor hij of zij niet meer van de tafel af schokt of botten breekt. Maar het is en
blijft een barbaars principe om een potentieel dodelijke spanning, al dan niet
gepulst, (vaak meer dan de netspanning) op iemands hoofd aan te sluiten. De
claim dat het “voor veel mensen levensreddend is” - en daarbij bedoelen wij
vanzelfsprekend ook de zeer lange termijn - en alle andere claims zouden door
ervaren en kritische deskundigen en statistici moeten worden geverifieerd.
Wij stellen pogingen in het werk om psychiatrie onder de wet te brengen en wij
zullen de toedieners van elektroshock daarbij niet vergeten.
Zie bijvoorbeeld ook hier
Onze website over elektroshock: http://www.elektroshock.nl/
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Een vrij compleet overzichtsartikel over elektroshock is te vinden op
http://www.breggin.com/Electroshockscientific.pdf
___________________________________
9 juli 2009
Eerste Nederlandse schadeclaim tegen producent Lilly: diabetes, veroorzaakt door
bijwerking van Zyprexa (of Olanzapine).
EO Netwerk presenteert eerste claim tegen Lilly wegens bijwerking van Zyprexa.
Inleiding: http://www.netwerk.tv/uitzending/2009-07-09/eerste-nederlandse-schadeclaimtegen-medicijnfabrikant
Zie de uitzending op: http://player.omroep.nl/?aflID=9772535

Het betreffende advocatenkantoor die deze
zaak behartigt is:
SAP Letselschade advocaten
Mevr. H. van Ommen
tel.033-4613048
Amersfoort.

Het trieste feit doet zich voor dat wij al
sinds 2007 het volgende bericht op deze website hebben:
http://www.ncrm.nl/zyprexiarechtszaken.htm
En zie in dit verband ook:
http://www.ncrm.nl/Zyprexa.html
(dit hebben we ook al 2 jaar op de website staan; het doet denken aan de recente
affaire van de op kinderen gerichte "ADHD-quiz" van Lilly; zie 5 mei op deze
pagina)
Zie in verband met zyprexa ook ook eerder bericht op 19 januari van deze nieuwsrubriek.
LET OP: stop niet zomaar met gebruik van psychofarmaca. Doe dit onder begeleiding
van een goede arts. Psychofarmaca zijn gevaarlijke, niet zelden levensgevaarlijke stoffen,
die grotendeels verboden zouden moeten worden.
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___________________________________
4 juli 2009
Mogelijke relatie tussen antidepressiva en agressie: ingezonden stuk in NRC
Hoogleraren Dehue en Van Grootheest reageren op reacties op hun artikel (NRC, 20 juni)
over de relatie tussen zelfmoord, geweld en antidepressiva. Zij tonen aan dat hun standpunt
wel degelijke genuanceerd is en dat men zorgvuldig moet zijn met statistiek.
Zie het artikel op
http://www.nrc.nl/opinie/article2277502.ece/Pil_tegen_depressie_kan_leiden_tot_moord
Een iets meer uitgebreide tekst is te vinden op
http://www.rug.nl/staff/g.c.g.dehue/Dehue%20Over%20vertrouwen%20in%20de%20farma
ceutische%20industrie,%20met%20lit.%20verw..doc
van de betreffende site van de RUG: http://www.rug.nl/staff/g.c.g.dehue/projects
Ons standpunt is al vele jaren: wees zeer, zeer terughoudend met psychofarmaca.
Psychofarmaca zijn symptoombestrijding. Alle psychofarmaca hebben bijwerkingen, en
kunnen desastreus zijn. De invloed van commerciële belangen is veel te ver
doorgedrongen in wetenschap en politiek. Dit heeft een gezonde kijk op het onderwerp
ontwricht. Er moet veel meer geld en aandacht naar alternatieve therapieën en
voorlichting. Psychiatrie en daarmee samenhangende disciplines moet 1. onder de wet
worden gebracht en 2. terug naar een humane instelling waarbij geestelijke gezondheid en
respect voor de mens het hoofddoel is.
Meer links op bijvoorbeeld http://www.ncrm.nl/links.html
___________________________________
1 juli 2009
Toespraak van Dr John Rengen Virapen.
Klokkenluider van de farmaceutische Industrie aan het woord:

___________________________________
30 juni 2009
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De farmaceutische industrie moet van de Europese Commissie een grootschalig
wetenschappelijk onderzoek doen naar ongewenste bijwerkingen van ADHDmiddelen.
Gelezen op bijvoorbeeld http://www.nd.nl/artikelen/2009/juni/30/europees-onderzoekbijwerkingen-adhd
We lichten een zin uit de tekst: ".. Volgens de Europese geneesmiddelenautoriteit, EMEA,
kan Methylfenidaat psychiatrische stoornissen zoals depressies, zelfmoordgedachten,
vijandigheid, psychosen en manie versterken en veroorzaken..."
Wij vragen: waarom moet het jaren duren voordat een peperdure, speciaal daarvoor
ingerichte Europese organisatie tot een dergelijke conclusie komt waar onze
moederorganisatie CCHR al vele jaren op aandringt?
En: gezien de ervaringen met het "wetenschappelijk onderzoek" van betrokken
farmaceutische industrieën dringen wij aan op het formeren van een groep
onkreukbare wijzen die dit proces zouden moeten begeleiden.
___________________________________

29 juni 2009
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Protest tegen 9th World Congress on Biological Psychiatry te Parijs.
Als

protestactie tegen de biologische psychiatrie en de bijbehorende psychofarmaca was er op
29 juni een protestactie, georganiseerd door onze zusterorganisatie in Parijs (CCDH).
Sponsors van het congres waren de farmaceutische giganten Schering-Plough, Lundbeck en
Lilly.
Er was een afvaardiging van ons (stichting NCRM) aanwezig.
Spreekkoren riepen "Biederman go home", gericht op kinderpsychiater Biederman, die in
de VS kapitalen verdiende door het voorschrijven van psychofarmaca aan kinderen sterk te
promoten.
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Zie b.v.
http://www.nytimes.com/2008/11/25/health/25psych.html?_r=1&scp=2&sq=biederman%2
0psychiatrist&st=cse

25 juni 2009
'Bijlmoord veroorzaakt door antidepressivum'
De dubbele moord met een bijl in Badhoevedorp, september 2008, door de 64-jarige
Elzelina K., is waarschijnlijk veroorzaakt door verkeerd gebruik van het antidepressivum
Seroxat. Dat zei getuigendeskundige Anton Loonen donderdag in het
actualiteitenprogramma Netwerk. Zie verslag op
http://player.omroep.nl/?aflID=9704720&start=00:00:00
De oud-stewardess was ten tijde van de moord depressief en had daarvoor van de huisarts
een middel voorgeschreven gekregen. Zij begon met een te hoge dosis, stelt klinisch
farmacoloog Loonen. Dat vergroot volgens hem de kans op ernstige reacties.
Let op! ALLE psychofarmaca kunnen gevaarlijke bijwerkingen hebben. Het is
symptoombestrijding.
De werking op het zenuwstelsel is niet bekend, ondanks suggesties van fabrikanten dat dat
wel zo is.
___________________________________
30 juni 2009
De farmaceutische industrie moet van de Europese Commissie een grootschalig
wetenschappelijk onderzoek doen naar ongewenste bijwerkingen van ADHDmiddelen.
Gelezen op bijvoorbeeld http://www.nd.nl/artikelen/2009/juni/30/europees-onderzoekbijwerkingen-adhd
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We lichten een zin uit de tekst: ".. Volgens de Europese geneesmiddelenautoriteit, EMEA,
kan Methylfenidaat psychiatrische stoornissen zoals depressies, zelfmoordgedachten,
vijandigheid, psychosen en manie versterken en veroorzaken..."
Wij vragen: waarom moet het jaren duren voordat een peperdure, speciaal
daarvoor ingerichte Europese organisatie tot een dergelijke conclusie komt waar
onze moederorganisatie CCHR al vele jaren op aandringt?
En: gezien de ervaringen met het "wetenschappelijk onderzoek" van betrokken
farmaceutische industrieën dringen wij aan op het formeren van een groep
onkreukbare wijzen die dit proces zouden moeten begeleiden.
___________________________________
25 juni 2009
'Bijlmoord veroorzaakt door antidepressivum'
De dubbele moord met een bijl in Badhoevedorp, september 2008, door de 64-jarige
Elzelina K., is waarschijnlijk veroorzaakt door verkeerd gebruik van het antidepressivum
Seroxat. Dat zei getuigendeskundige Anton Loonen donderdag in het
actualiteitenprogramma Netwerk. Zie verslag op
http://player.omroep.nl/?aflID=9704720&start=00:00:00
De oud-stewardess was ten tijde van de moord depressief en had daarvoor van de huisarts
een middel voorgeschreven gekregen. Zij begon met een te hoge dosis, stelt klinisch
farmacoloog Loonen. Dat vergroot volgens hem de kans op ernstige reacties.
Let op! ALLE psychofarmaca kunnen gevaarlijke bijwerkingen hebben. Het is
symptoombestrijding.
De werking op het zenuwstelsel is niet bekend, ondanks suggesties van fabrikanten dat dat
wel zo is.
___________________________________
23 juni 2009
Opnieuw toename gebruik aantal ADHD-medicijnen.
Steeds meer kinderen en pubers krijgen medicijnen tegen ADHD voorgeschreven. Dat blijkt
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uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).
Minister Ab Klink van VWS heeft deze cijfers in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer
naar het parlement gestuurd.
De afgelopen vier jaar blijkt het gebruik van ADHD-medicijnen meer dan verdubbeld. In
2005 werden er 360.000 recepten bij de huisartsen voorgeschreven en in 2008 waren dat er
764.000. Het aantal gebruikers steeg explosief; van 51.000 in 2005 tot 94.000 vorig jaar.
Vooral het gebruik onder kinderen in de leeftijd van zes tot vijftien jaar stijgt snel.
De afgelopen vier jaar blijkt het gebruik van ADHD-medicijnen meer dan verdubbeld. In
2005 werden er 360.000 recepten bij de huisartsen voorgeschreven en in 2008 waren dat er
764.000.
Ouders: Let op:
Ritalin is een pepmiddel dat onder de opiumwet valt. Het wordt als straatdrug gebruikt.
Strattera: zie bijvoorbeeld onze info pagina.
Zoek naar alternatieve oplossingen, zonder medicatie. Zie bij voorbeeld ons
voorlichtingsboekje https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2015/07/ADHD-CCHRNCRM-lowres.pdf
___________________________________
20 juni 2009
NRC artikel van Dehue en Grootheest: relatie tussen antidepressiva en extreme
agressie.
In een in terughoudende stijl geschreven artikel schenken prof. Dehue (RUG) en K van
Grootheest (LAREB, bijwerkingenmeldpunt) aandacht aan de relatie tussen antidepressiva
en gevallen van extreme agressie en (zelf-)moord.
Het artikel roept op tot meer onafhankelijk onderzoek naar bijwerkingen.
Wij hebben respect voor mensen uit het vakgebied die op deze wijze hun nek durven
uisteken!
Stichting NCRM heeft een meer uitgesproken mening. Wij kunnen ons voorstellen dat in
sommige gevallen lichte psychofarmace van belang zullen zijn. CCHR, onze
moederorganisatie in de VS, heeft echter al vanaf het begin opgeroepen tot grote
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achterdocht jegens psychofarmaca en kwam daarbij al decennia geleden frontaal in botsing
met de grote farmaceutische bedrijven en met de FDA, waarbij blijkbaar grote financiele
belangen in het spel waren.
Psychofarmaca zijn symptoombestrijding. Zij doen iets met het zenuwstelsel wat niet
begrepen wordt; er is hierbij een achterliggende theorie m.b.t. lichaam en geest in gebruik
die op wetenschappelijk drijfzand rust, maar die de betrokken vakgebieden en industrie
goed uitkomt.
http://weblogs2.nrc.nl/discussie/2009/06/20/grijpen-medici-en-gebruikers-te-snel-naarantidepressiva/
Zie vele schrijnende getuigenissen van bijwerkingen op http://www.youtube.com/cchrint
Een uitgebreide lezersdiscussie op http://weblogs2.nrc.nl/discussie/2009/06/20/grijpenmedici-en-gebruikers-te-snel-naar-antidepressiva/
_______________________________
19 juni 2009
Maandelijkse publieksinformatieactie, deze keer in Almere.

Onze informatieactie vond deze keer plaats in Almere.
233

Een groep leden van onze stichting (NCRM) en leden van stichting Positieve Nood (
http://www.positievenood.nl/ ) hielden een gemeenschappelijke actie op het Stationsplein in
Almere. Er werd volop informatiemateriaal uitgedeeld over gevaren van psychiatrische
medicatie en met name over de zeer gemakkelijke toegang tot pepmiddelen als Ritalin, wat
slechts symptoombestrijding is, en nog wel van een uiterst bedenkelijke soort.
Daarna werd een korte actie gehouden bij de vestiging van Kinderpsychiatrie Fornhese aan
de Boomgaardweg, waarbij vooral aangedrongen werd op niet-chemische oplossingen voor
ADHD.
http://www.persbureaualmere.nl/index.php?page=1240
en:
http://www.almerevandaag.nl/nieuws/almere/article4844258.ece/Protest_tegen_pillen
___________________________________
13 juni 2009
Gelezen op Natural News:

Corruptie gaat verder: De Amerikaanse FDA keurt antidepessivum voor kinderen
goed, zelfs na onthulling van een smeergeldzaak.
Lees:
http://www.naturalnews.com/026444_antidepressants_the_FDA_corruption.html
Onze stelling: ALLE psychiatrische medicatie heeft gevaarlijke bijwerkingen.
De betrokken medisch-/mens- wetenschappelijke sector zou zich hierover grote zorgen
moeten maken.
Helaas zijn deze vakgebieden door invloed van o.a. de farmaceutische industrie ver van de
oorspronkelijke bedoeling weggedrift.
Stichting NCRM wil 1. psychiatrie onder de wet brengen en 2.dat het hele vakgebied
gesaneerd wordt.
U kunt helpen: klik hier.
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___________________________________
12 juni 2009

Lilly opnieuw negatief in het nieuws: omkoping van wetenschappers en
bedrog rond gevaarlijk medicijn Zyprexa.
Farmaceut Eli Lilly wist reeds in 1995 dat haar antipsychoticum Zyprexa niet effectief was
voor het behandelen van Alzheimer en dementie bij ouderen maar heeft het medicijn
desondanks toch voor deze toepassing gepromoot, blijkt uit een rechtszaak tegen het bedrijf.
De rechtszaak claimt eveneens dat elke Zyprexa verkoopmedewerker een budget van
$10.000 USD had voor het omkopen van apothekers en artsen voor het promoten van
Zyprexa voor off-label gebruik.
Het nieuws komt uit dezelfde rechtszaak die onlangs door Bloomberg is behandeld:
Eli Lilly werknemers hebben een gids opgezet waarin werd omschreven hoe je
wetenschappers kunt inhuren voor het schrijven van gunstige publicaties, het klagen naar
wetenschappelijke tijdschriften wanneer een publicatie was vertraagd en het versturen van
afgewezen artikelen naar andere verkooppunten…
Zie:
http://www.bloomberg.com:80/apps/news?pid=20601202&sid=a5OeWzHgCtFo
En Lilly in het nieuws vanwege het onterecht voorschrijven van Zyprexa voor
dementie-patienten:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&sid=aTLcF3zT1Pdo
___________________________________
PERSBERICHT
Amsterdam, 12 juni 2009

Aanval psychiater Petry op medicijnenmaffia:
‘Minder pillen, meer praten’
Antipsychotische medicijnen hebben ernstige bijwerkingen en leiden tot een hoger
sterftecijfer. De effectiviteit ervan is bij langdurig gebruik echter nooit aangetoond.
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Dit betoogt psychiater Detlef Petry in zijn artikel ‘giftige psychiatrie’, dat vandaag
verschijnt in het tijdschrift Deviant.
De afgelopen vijftien jaar hebben de nieuwe ‘atypische’ antipsychotica een
enorme opkomst gemaakt in de psychiatrie. De bekendste voorbeelden hiervan
zijn Risperdal en Zyprexa. Deze medicijnen zijn enthousiast ontvangen, omdat ze
effectief leken en vrijwel geen negatieve bijwerkingen zouden hebben.
In nummer 61 van het tijdschrift Deviant bekritiseert de bekende psychiater Detlef
Petry deze antipsychotica. Hoewel ze vaak levenslang worden voorgeschreven, is
er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor hun werkzaamheid op langere termijn.
Daarentegen komt de schadelijkheid van langdurig gebruik nu steeds meer aan
het licht: veel patiënten krijgen overgewicht, suikerziekte, hartproblemen of
trombose. Dit leidt tot een fors hoger sterftecijfer (een verlies van gemiddeld 15
levensjaren per langdurige gebruiker).
Petry signaleert dat er onder psychiaters nog steeds een juichstemming heerst
over psychofarmaca, terwijl de feiten daarmee steeds meer in tegenspraak zijn.
De farmaceutische industrie houdt dit in stand (en heeft geen belang bij dalende
omzetcijfers).
Petry pleit voor een zorgvuldiger gebruik van deze medicijnen. Hij wil vooral ook
alternatieven zoeken voor medicatie en wijst daarbij op concrete voorbeelden.
Elders in deze Deviant worden nog andere alternatieven beschreven. Begrijpen,
begeleiden, bejegenen met liefde en respect en opvangen in een warme en
normale omgeving zijn daarbij de sleutelwoorden. Oftewel: minder pillen, meer
praten.
Informatie en proefexemplaren:
Drs. Mark Janssen (redacteur Deviant)
T: 06-41 57 97 76
E: MA.Janssen@inter.NL.net
Website Deviant:
www.tijdschriftdeviant.nl
___________________________________
11 juni 2009
Nieuwe gegevens over bijwerkingen van Ritalin (Methylfenidaat) en Strattera, van de
Europese Commissie.
Te vinden op:
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/2009/2009052755708/anx_55708_nl
.pdf
___________________________________
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Strattera zaak niet alleen in Nederland.
Enigszins verlaat wijzen we op vragen over het ADHD middel Strattera, gesteld in het
Europese parlement.
(Met dank aan www.zielenknijper.nl die ons hierop attendeerde)
Europees Parlement:
De Food And Drug Administration, een Amerikaanse instantie die de veiligheid van
geneesmiddelen controleert, heeft in de eerste helft van januari 2009 reeds het zoveelste
communiqué naar buiten gebracht inzake de mogelijke schade die de toediening van het
psychofarmacon Strattera kan veroorzaken aan de lever. Ook verstuurde zij hierover een
„doctor’s letter”. Strattera is de merknaam van Atomoxetine, een stof die zeer giftig is voor
de lever en bovendien zelfmoordgedachten kan opwekken bij minderjarigen die het
medicijn innemen. Dit psychofarmacon wordt gebruikt door duizenden kinderen in Europa
die leiden aan adhd, een stoornis waardoor ze hyperactief worden en snel zijn afgeleid. Het
blijkt dat het EMEA (het Europees Geneesmiddelenbureau) geen enkele brief of
communiqué heeft gestuurd aan de medisch specialisten die zich op Europees niveau
bezighouden met de therapeutische programma’s voor adhd.
In de tussentijd zijn er alarmerende berichten naar buiten gekomen, die zijn opgepikt door
de pers en betrekking hebben op jonge patiëntjes die dit medicijn moesten innemen en
waarbij zich zelfmoordgedachten hebben ontwikkeld. De laatste gevallen betroffen twee
Italiaanse kinderen van negen en tien jaar oud („bulletin over het toezicht op
geneesmiddelen” van de AIFA, het Italiaans agentschap voor geneesmiddelen).
Zie het hele bericht op:
http://www.europarl.europa.eu:80/sides/getDoc.do;jsessionid=1FD5DA4A316B2203A7A7
6746AABCA981.node2?language=NL&reference=E-2009-2735&type=WQ&secondRef=0
(Dr. Iain Chalmers schrijft over EMEA:
"... However, the European Medicines Evaluation Agency (EMEA) is answerable to the
Directorate General for Enterprise and Industry. This shows that European governments are
currently prepared to encourage a view that drugs should be seen as consumer goods, rather
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than as agents for promoting and protecting health.12 The activities of EMEA are paid for by
industry and are surrounded by secrecy, so the agency’s decisions cannot be scrutinised by
outsiders. ...".
Merk op dat EMEA dus gericht is op belangen van de industrie, eerder dan op
gezondheidsrisico's.
Zie http://www.bmj.com/cgi/content/full/338/mar31_3/b1025 )
___________________________________
2 juni 2009
Stichting NCRM houdt een demonstratie op het Plein voor de Tweede Kamer in Den
Haag. Wij deelden informatie uit over de gevaren
van ADHD medicatie en over psychiatrische
medicatie in het algemeen.
Verreweg het grootste deel van het publiek was
geinteresseerd; het feit dat ADHD medicatie een
pepmiddel is, een drug die onder de narcotica wet
valt, is nauwelijks bekend.
Zo nu en dan waren de reacties ontroerend. Een
stel buitenlandse toeristen kenden de problematiek
en vertrokken met "God bless you".
___________________________________
29 mei 2009
Een goede grap of een onzinnige toevoeging aan de concept tekst van DSM-V, het
handboek van de psychatrie, ook wel de "billing bible" genoemd. Zie
http://www.dailykos.com/storyonly/2009/5/29/735521/-If-youre-reading-this-youre-sick,sick,-sick"Issues for DSM-V: Internet Addiction
Jerald J. Block, M.D.
Internet addiction appears to be a common disorder that merits
inclusion in DSM-V. Conceptually, the diagnosis is a compulsive238

impulsive spectrum disorder that involves online and/or offline
computer usage (1, 2) and consists of at least three subtypes:
excessive gaming, sexual preoccupations, and e-mail/text messaging
(3).
etc. (zie link)
___________________________________
29 mei 009
Vragen van Kamerleden Van Gerven en Langkamp (beiden SP) aan de ministers van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Jeugd en Gezin over het «aan de pil» helpen
van ADHD kinderen door multinational Eli Lilly. (Ingezonden 27 mei 2009)
http://www.ikregeer.nl/document/V009Z09804
(zie ook eerder op deze pagina op 5 mei en 25 mei)
___________________________________
29 mei 2009
Oproep tot actie van politiek.
Een groep leden van de Scientology kerk demonstreerde op het Plein voor de Tweede
kamer, om te aan te dringen op handelend optreden bij het onderwerp bijwerkingen van
psychiatrische medicatie. Directe aanleiding was het drama in Zwijndrecht, eerder deze
week, waarbij enkele doden vielen en waarbij Prozac waarschijnlijk een belangrijke rol
speelde. Dit geval staat niet alleen Op Internet circuleert informatie over duizenden gevallen
van agressie en moord tengevolge van psychiatrische medicatie. Zie bijvoorbeeld hier.
Er werd informatie aangeboden aan kamerleden.
___________________________________
29 mei 2009
Informatieactie van stichting NCRM in Nijmegen
In het centrum van Nijmegen hielden we een actie waarbij de informatie uitdeelden over de
gevaren van psychiatrische medicatie, met name bij ADHD en we reikten een ingang aan
voor alternatieve, drug-vrije, alternatieven.
___________________________________
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29 mei 2009
Reuters meldt dat Seroquel XR, een psychiatrisch middel tegen Schizofrenie, als
behandeling tegen zware depressie van de markt wordt geweerd door de betreffende
Nederlandse instantie. Omdat Nederland geldt als referentie-staat voor de Europese Unie,
zou dit besluit gevolgen hebben voor de Europese markt.
Lees het hele bericht op
http://www.reuters.com/article/rbssHealthcareNews/idUSLT58714120090529?sp=true
___________________________________
27 mei 2009
Prozac speelt dramatische rol in Zwijndrechts moorddrama.
De dader van de moord op zijn vrouw en twee kinderen schreef in een afscheidsmail : "Zit
zwaar aan de medicijnen en heb totaal geen emotie" en: "Fluoxetine doet rare dingen met
mensen." (Fluoxetine = prozac).
Dit geval staat niet op zich zelf. Op internet circuleren lijsten van aan psychofarmaca
gerelateerde geweldsmisdrijven.
Zie bijvoorbeeld http://www.ssristories.com/index.php?sort=date
Het lijkt ons een teken van de macht van het psycho-farmaceutisch complex dat geen
grootschalig neutraal wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar alle effecten van de
bijwerkingen. En wat ons betreft: naar het hele onderwerp van het pushen van psychofarmaca.
Wees u ervan bewust dat van effecten op zeer lange termijn geen gegevens uit neutrale bron
bekend zijn, of bekend zijn gemaakt. Ook niet van ADHD middelen die nu op grote schaal
aan kinderen worden gegeven.
Schietpartijen onder invloed van psychofarmaca: zie hier.
___________________________________
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25 mei 2009
Van Gerven, kamerlid van de SP, stelt vragen
naar aanleiding van de op kinderen gerichte
website van farmaceut Lilly en weet de Lilly-site
uit de lucht te krijgen.
Wij waren verbijsterd door het brutale karakter van
een op kinderen gerichte website, duidelijk
bedoeld om kinderen aan ADHD medicijnen te
krijgen. (Zie op deze pagina op 5 mei).
Bij navraag van ons (stichting NCRM) bleek het
logo van een "keurmerk" bovendien onterecht op
de Lilly-ADHD-site te staan, zo verklaarde de
woordvoerder van http://www.kinderconsument.nl/
(zie hun website voor een verklaring).
De SP, als altijd alert op de misdragingen van de farmaceutische bedrijven, reageerde vlot
op onze indicatie van Lilly's website: binnen 3 dagen was de site onbereikbaar.
http://www.sp.nl/zorg/nieuwsberichten/6720/090522adhd_website_medicijnreus_moet_uit_lucht.html
http://www.sp.nl/zorg/nieuwsberichten/6723/090525medicijnreus_haalt_adhd_website_uit_lucht.html
___________________________________
23 mei 2009
Wenen. Protestactie met 500 leden van onze Europese zusterorganisaties tegen
psychiatrisch-farmaceutisch ADHD congres.
Leden van onze stichting, en 500 leden van zusterorganisaties protesteerden in Wenen tegen
het internationaal psychiatrisch-farmaceutisch ADHD congres dat daar dit weekend wordt
gehouden.
Hoofdsponsor: farmaceut Lilly
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De optocht ging via een hoofdstraat van Wenen naar het congrescentrum. Deelnemers
droegen borden van jonge slachtoffers van ADHD medicatie, alsmede foto's van psychiaters
die via neveninkomsten van farmaceuten meer dan een miljoen dollar hadden ontvangen.
Zie clip:
zie ook:
http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20090524_OTS0022&ch=wirtschaft

Let op: alle psychofarmaca hebben bijwerkingen.
Ritalin valt onder de opiumwet en wordt als straatdrug gebruikt
Strattera: zie bijvoorbeeld onze info pagina.
___________________________________
17 mei 09
Meer sterfgevallen in psychiatrische inrichtingen
interview
op:http://www.youtube.com/watch?v=ylEZgZSHYA0&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Ezi
elenknijper%2Enl%2Finternationaal%2Dsocialisten%2Dluiden%2Dnoodklok%2Dvoor%2
Dwantoestanden%2Din%2Dde%2Dpsychiatrie%2Ehtml&feature=player_embedded
___________________________________
5 mei 2009
Farmaceutische multinational Eli Lilly, lokt kinderen via een "quiz" op website
http://www.surfsleutel.info/lilly/ om over te gaan op ADHD medicatie.
Lilly is de afgelopen tijd in opspraak geraakt door het achterhouden van informatie over
bijwerkingen van het medicijn Strattera.
Zie bijvoorbeeld hier.
Wij vinden het schokkend dat Lilly hiermee blijkbaar binnen de grenzen van de wet blijft
als zij zich direct tot kinderen richt met het doel ze naar middelen te leiden waarvan bekend
is dat kans op zelfmoord tot de de bij-effecten behoort.
De site draagt het keurmerk van de "Kinderconsument" ( http://www.kinderconsument.nl/ .)
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Desgevraagd stelt De Kinderconsument dat hun logo onterecht op de Liily-quiz website
staat en dat zij bezig zijn hun logo er af te krijgen. Woordvoerder De Haas van De
Kinderconsument stelt nadrukkelijk: "Wij hebben totaal geen verbintenis met de surfsleutel en
haar diensten en keuren dit ook zeker niet goed. Daarnaast zullen wij als Stichting nooit een ADHD
medicijn gaan promoten". (Meer informatie over deze affaire op

http://www.zielenknijper.nl/stichting-de-kinderconsument-eli-lilly-heeft-geen-toestemmingvoor-ons-keurmerk.html )
Ook patientenorganisatie Balans lijkt bij deze affaire betrokken.
Zie voor één van de vele referenties m.b.t. Balans bijvoorbeeld deze Volkskrant column.
Zie ook ons voorlichtingsboekje (pdf, ca. 0,8 Mb)
___________________________________
4 mei 2009
Petitie
NCRM stuurt een petitie over gevaren van ADHD-medicatie naar minister Klink en naar
kamerleden.
Zie de petitie: klik hier.
___________________________________
4 mei 2009
Reactie van de Socialistische Partij (SP) op farma-plan van minister Klink.
De SP wil dat minister Klink verder gaat met de aanpak van de farmaceutische industrie dan
hij vandaag voorstelt. “Dat Klink eindelijk alle deals tussen de farmaceutische industrie en
de medische wereld op tafel wil, is een stap vooruit,” stelt SP-fractievoorzitter Agnes Kant.
“Maar er is meer nodig dan een stap, anders blijven we achter de feiten aanlopen.
http://www.sp.nl/zorg/nieuwsberichten/6685/090504klink_moet_farmaceutische_industrie_verder_aan_banden_leggen.html
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___________________________________
4 mei 2009
Trouw: Geneesmiddelenfabrikanten moeten hun financiële relaties publiek
maken.
Minister Ab Klink (volksgezondheid) wil desnoods via een wet dat farmaceutische
bedrijven alle betalingen aan artsen en wetenschappers openbaar maken.
„Er moet open kaart worden gespeeld. Dat is in ieders belang”, zegt de CDAminister in een interview met Trouw. Klink wil een regeling naar Amerikaans
voorbeeld. In enkele staten in de VS geven farmaceutische bedrijven al tot in detail
op hoeveel geld, cadeaus, congresbezoeken of maaltijden ze aan dokters of
wetenschappers hebben gegeven.
Zie hele artikel op
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2748586.ece/_rsquo_Betalingen_farmaceut_o
penbaar_rsquo__.html
___________________________________
1 mei 2009
KIJK: Pillen maffia
Populair-wetenschappelijk maandblad KIJK brengt onder de titel "Pillen maffia" een
gemakkelijk leesbaar globaal overzicht m.b.t. de invloed van de farmaceutische industrie op
de samenleving. Leerzaam voor o.a. studenten die nog een specialisatie willen kiezen.
Zie bijvoorbeeld http://www.kijk.nl/uploads/magazine/files/492009113006AM46.pdf
___________________________________
24 april 2009
Stichting NCRM demonstreerde voor het gebouw van de Tweede Kamer, Den Haag.
Wij vroegen aandacht voor de gevaren van ADHD medicatie.
Zoals bij al onze demonstraties ontvingen we van het publiek bijval voor onze standpunten
en onze acties. (Zie ook http://haagsallerlei.nl/?p=1718&cpage=1#comment-409 )
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Met name dringen wij aan op krachtig steunen van onderzoek naar, en bekend maken van
alternatieve, veilige, (niet-chemische) oplossingen.
___________________________________
publicatiedatum 17 april 2009
Kamerleden Van Gerven en Kant blijken december 2008 vragen gesteld te hebben over
openbaarheid, onafhankelijk onderzoek, toelating van geneesmiddelen en apotheken. Zie
http://parlis.nl/kvr35794
Tevens herhalen zij vragen over de de Strattera affaire die nog steeds niet tot een
bevredigend einde gekomen is.
(zie hier een korte samenvatting daarvan)
___________________________________
9 april 2009
Kamervragen over Seroquelzaak.
Vragen van de leden Kant en Van Gerven (beiden SP) aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het verzwijgen van de bijwerkingen van Seroquel.
Zie: http://static.ikregeer.nl/pdf/V009Z06740.pdf
___________________________________
7 April2009
Bijwerkingschandaal m.b.t. het antipsychoticum Seroquel.
Trouw en EO – Netwerk meldden op 7 april de rechtzaken die in de VS lopen tegen
farmaceut AstraZeneca over verzwegen bijwerkingen van het anti-psychoticum
Seroquel.
Gevallen van diabetes worden aan gebruik van dit middel toegeschreven.
AstraZeneca had al in 2000 aanwijzingen dat Seroquel in verband moet worden
gebracht met diabetes.
Volgens het bedrijf is het rapport in 2000 teruggetrokken, omdat het zou gaan om
een voorlopig document.
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Het deel van het rapport over de kans op diabetes is ook verdwenen uit het dossier
van College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
In 2007 zouden er in Nederland al ca. 40000 gebruikers van Seroquel zijn.
Zie het item over Seroquel in het tweede deel van de uitzending op:
http://player.omroep.nl/?aflID=9256171&start=00:00:00
Netwerk: http://www.netwerk.tv/uitzending/2009-04-07/verzwegen-bijwerking-antipsychosemedicijn#
Trouw:
http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article2255901.ece/__rsquo_Pillenfabrikant_verzwi
jgt_risico_op_diabetes_rsquo__.html
Daags na de uitzending reageerde CBG op de uitzending van Netwerk:
http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/humane-geneesmiddelen/actueel/Standpunt-overuitzending-EO-Netwerk-over-Seroquel/default.htm
Wij, stichting NCRM, vinden het onduldbaar en levensgevaarlijk dat de beoordeling van
geneesmiddelen grotendeels betaald wordt door de producenten van die geneesmiddelen.
___________________________________
1 april 2009
Kamervragen over het bericht dat te veel kinderen in Nederland een psychiatrisch
etiket krijgen opgeplakt.
Kamervraag kenmerk 2009Z05860
Vragen van de leden Koşer Kaya (D66), Dibi (GroenLinks), Bouchibti (PvdA),
Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), Langkamp (SP), Van der Vlies (SGP) en
Ferrier (CDA) aan de minister voor Jeugd en Gezin en de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Dijksma, over het bericht dat te veel
kinderen in Nederland een psychiatrisch etiket krijgen opgeplakt (ingezonden 1
april 2009).
http://www.kamervragen.com/2009-0401:_het_bericht_dat_te_veel_kinderen_in_Nederland_een_psychiatrisch_etiket_krijgen_op
geplakt
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___________________________________
Wist u dat ...
de farmaceutische industrie probeert
nieuwe markten aan te boren,
bijvoorbeeld door een markt voor
gezonde mensen te creëren voor drugs
die de verstandelijke capaciteit
opvoeren?

Zie bijvoorbeeld
http://www.trouw.nl/opinie/podium/article2006416.ece/Op_weg_naar_de_perfecte_mens__.html

En een artikel in Nature van 11 december 2008. In dit laatste artikel (beperkt toegankelijk
via http://www.nature.com/nature/journal/v456/n7223/full/456702a.html ) pleiten Henry Greely
en Barbara Sahakian er voor om onderzoek te doen naar drugs om genoemd doel
te realiseren. In het artikel wordt gesteld dat momenteel al 7 - 25% van de
amerikaanse studenten psychiatrische drugs gebruikt als pepmiddel om beter te
kunnen studeren. Genoemd worden Ritalin en Adderall.

Nature is open over financiële banden: via een link op de website wordt verklaard
dat Sahakian o.a. betaald wordt door de farmaceutische industrie:
Declaration of competing financial interests
Declaration: B.S. consults for a number of pharmaceutical companies and
Cambridge Cognition, and holds shares in CeNeS. R.C.K. consults for and has
received grants from a number of pharmaceutical companies.
Wij zien hierin een nieuwe zet in het wereldwijde schaakspel om voor
psychiatrische drugs tot een 100% markt te komen.
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En wij verwachten dat ook hier het vakgebied psychiatrie - om ons een dergelijke
veralgemenisering te veroorloven - zich zal prostitueren om de "wetenschappelijke"
verantwoording hiervan te realiseren.
Weest waakzaam!
___________________________________
28 maart 2009
NCRM voorlichtingskraampje trekt veel belangstelling
Op zaterdag 28 maart trok ons ADHDvoorlichtingskraampje veel belangstelling. (Zoek
naar alternatieven in plaats van pillen!)
Onze gratis ADHD-boekjes gingen vlot van de
hand. Relatief veel mensen willen hun kinderen
geen pillen geven maar missen informatie

https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2015/07/ADHD-CCHR-NCRM-lowres.pdf
___________________________________
28 maart 2009
Minder medicatie na invoering kleine maatregel.
Onder druk van het publiek legden verantwoordelijke beambten in Florida, VS, de
eis op dat artsen toestemming vroegen bij het voorschrijven van zware
psychiatrische medicatie aan kinderen onder de zes jaar. Dit leidde tot een
dramatische daling (tot 75%) van het aantal voorgeschreven
recepten. http://www.tampabay.com/news/health/article987612.ece
___________________________________
26 maart 2009
Stichting Farmaceutische Kengetallen: stijging gebruik antidepressiva.
(door ons geselecteerde tekstdelen)
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In 2008 is het gebruik van antidepressiva gestegen met 3,5% ten opzichte van het
jaar ervoor, terwijl de kosten met 28% gedaald zijn tot 86 miljoen euro. Het aantal
mensen dat een antidepressivum gebruikt is in 2008 met 5,9% toegenomen.
Door een in april 2005 uitgegeven waarschuwing voor het gebruik van SSRI’s bij
kinderen - omdat het gebruik kan leiden tot meer suïcidaal en agressief gedrag
(door ons gecursiveerd-ncrm) - is het aantal gebruikers hiervan jonger dan 21 jaar
tijdelijk gedaald. In de eerste helft van 2006 daalde dit aantal met 9%, maar de
jaren daarna nam dit weer toe (2007: +8%; 2008: +7%). Deze toename is zelfs
sterker dan de procentuele toename over alle leeftijden. In Nederland hebben
8.500 jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 20 jaar in de eerste helft van 2008
een SSRI via de apotheek gekregen. De meest verstrekte SSRI onder jongeren is
citalopram (27%) gevolgd door fluoxetine (Prozac) (24%). Paroxetine (Seroxat), dat
in 2005 nog het meest (ruim 30%) door deze groep werd gebruikt, heeft in 2008
nog maar een aandeel van 18%.
Bron: http://www.sfk.nl/publicaties/farmacie_in_cijfers/2009/2009-13.html
___________________________________
24 maart 2009
87 sterfgevallen waarbij Strattera de meest verdachte oorzaak was.
Onder de titel “87 Cases of Strattera death with Strattera as Primary Suspect Drug” (87
sterfgevallen waarbij Strattera de meest verdachte oorzaak was) stuurde een Zweedse
rapporteur een rapport aan enkele leden van de Europese Commissie (EC). Hij wijst daarbij
de EC op haar verantwoordelijkheid t.a.v. de bevolking en hij wijst er op dat op een eerder
rapport van hem geen actie is ondernomen.
Zie het rapport op: http://jannel.se/complaint_Strattera.death.pdf
Hij linkt naar een samenvatting van de gevallen op:
http://www.psychdrugdangers.com/StratteraDeaths2008.html

Zie voor een soortgelijke lijst op de Nederlandse bijwerkingen website LAREB:
http://www.lareb.nl/zoek/details.asp?AT=N06BA09&zoekmethod=geneesmiddel&pref=10
042458
___________________________________
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19 maart 2009
De Strattera affaire.
Eli Lilly, producent van het ADHD-medicijn Strattera, houdt een rapport geheim over dit
middel dat zeer schadelijke (tot levensgevaarlijke) bijwerkingen heeft.
In Nederland slikken circa 12000 kinderen dit middel, waarvan een onbekend aantal
daardoor suïcidale gedachten of neigingen heeft. Wij (stichting NCRM) zijn al enkele jaren
bezig om deze schadelijke praktijk aan de kaak te stellen.
NCRM is nu met advocatenkantoor Moszkowicz bezig om de inhoud van dit rapport boven
water te krijgen.
Wilt u deze strijd steunen? Maakt u dan een bijdrage van 5, 10, 20, 50 of meer Euro aan
ons over op bankrekeningnummer: 54.76.86.943, ten name van NCRM. (Donaties aan
NCRM zijn aftrekbaar voor de belasting)
Eerder op deze website verschenen over de Strattera zaak: klik hier
___________________________________
16 maart 2009
Schietpartij in Winnenden
De 17-jarige Tim Kretschmer die op 11 maart 2009 een bloedbad aanrichtte in een
school in Winnenden, Duitsland, en 16 mensen ombracht, was hoogst
waarschijnlijk onder invloed van antidepressiva. In een artikel in Scotland on
Sunday, 15 maart, werd genoteerd dat Kretchner een kliniek bezocht en medicatie
ontving.
Antidepressiva kunnen geweld, manie, psychoses, zelfmoord en moordlust
veroorzaken.
Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens vraagt zich af hoelang
overheden dit probleem nog kunnen blijven negeren terwijl de bewijzen zich
opstapelen en er steeds meer slachtoffers vallen. Wij hebben al jaren geleden
voorgesteld om bij geweldsincidenten het medicijngebruik te noteren en openbaar
te maken, teneinde een goede statistiek op tafel te krijgen.
Zie hier onze voorlopige lijst met door psychofarmaca geinduceerde schietpartijen.
___________________________________
7 maart 2009
Met de titel Gek van ADHD presenteerde M. Aarts in De Telegraaf van 7 maart een
paginagroot en zeer kritisch artikel over ADHD en ADHD-medicatie. Genoemd worden de
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bijwerkingen van medicatie en de druk die scholen kunnen uitoefenen op ouders om bij
kinderen op medicatie over te gaan.
Wij zijn blij dat de kritiek op psychiatrische medicatie, en met name bij toepassing van
zware medicijnen voor kinderen, nu bij een breder publiek gehoor begint te krijgen.
Alternatieve behandeling: www.pelsser.nl
Zie ook ons ADHD-voorlichtingsboekje op https://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2015/07/ADHD-CCHR-NCRM-lowres.pdf
___________________________________
Februari 2009
Nieuw niveau van barbaarsheid.
Even een blik over grens.
Ook in de VS en in Australië wordt ge-elektroshockt.
In Australië brachten psychiaters elektroshock tot een nieuw niveau van barbaarsheid door
kinderen van 4 jaar en jonger te shocken.
Nu het publieke bewustzijn van de gevaren van psychiatrische drugs (“medicijnen”)
langzaamaan stijgt neemt de kans toe dat een deel van de professie teruggrijpt naar een
behandelmethode met elektrische schokken.
Weest waakzaam!
Gelezen op: http://breggin.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=74
____________________________________
Februari 2009
Registratie van psychiatrische medicatie bij geweldsmisdrijf.
Trouw bracht in februari een aantal goede artikelen over geweldsdelicten, die gepleegd
zouden kunnen zijn onder invloed van psychiatrische medicatie. Wij (stichting NCRM)
hebben deze mogelijkheid al in 2006 via een voorpagina-artikel in de Metro te berde
gebracht. Met de nu voorgestelde registratie van psychiatrische medicatie bij
geweldsmisdrijven zijn wij dan ook erg blij!
Zie:
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http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2035780.ece?comments#comments
http://www.trouw.nl/achtergrond/deverdieping/article2035668.ece/Een_misdadige_bijwerking.html
http://www.trouw.nl/achtergrond/deverdieping/article2035669.ece/Dronken_rijder_is_verantwoordelij
k__voor_gedrag._De_pillenslikker_ook__.html

____________________________________
23 februari 2009
Artsen die de gezondheid van hun patiënten schaden, gaan veel strengere straffen
krijgen.
Minister Ab Klink (Volksgezondheid) wil deze maatregelen in de wet gaan vastleggen,
schrijft hij aan de Tweede Kamer.
Als deze maatregel consequent wordt toegepast is dat fnuikend voor een flink deel van de
psychiatrische sector.
Wij raden slachtoffers van medicatie, opsluiting en elektroschock aan nu al te onderzoeken
of toepassing van deze wet op hun behandelaar van toepassing zal zijn.
Zie bijvoorbeeld http://www.telegraaf.nl/binnenland/article3323674.ece?cid=mailart
____________________________________
21 februari 2009
Artikel in NRC, 21 februari 2009,
In het katern Opinie @ Debat, een uiterst kritisch artikel van G.C.G. Dehue.
Over "De waarheid over de farmaceutische industrie".
Artikeltitel:
"Onderzoekers die afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie Ruïneren
onze gezondheid."
Onder andere over hoe bijwerkingen en tegenvallende effectiviteit van een medicijn expres
niet wordt gemeld.
Zie het artikel op:
http://www.nrc.nl/opinie/article2159293.ece/Onderzoekers_die_afhankelijk_zijn_van_de_farmaceuti
sche_industrie_ruiuml_neren_onze_gezondheid
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____________________________________
20 februari 2009
Vijftien NCRM leden protesteren tegen ADHD-medicatie
bij een behandelcentrum aan de Westersingel in
Rotterdam.
Aan het publiek werden enkele honderden
informatieboekjes uitgedeeld.
https://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2015/07/ADHD-CCHR-NCRMlowres.pdf

____________________________________
18 februari 2009
Nederlandse psychiatrische behandelaars kunnen nu naar nieuw diepteniveau zakken.
Nu ook prozac voor depressieve kinderen.
Zie
http://www.trouw.nl:80/nieuws/zorg/article2034148.ece/Kritiek_op_Prozac_voor_kinderen
___.html
Zie ook getuigenverklaringen van prozacslachtoffers op bijvoorbeeld:
http://video.google.nl/videosearch?hl=nl&q=FDA%20Hearing%20and%20Testimony%20f
or%20Prozac&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wv#
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8 februari 2009
Honderden kinderen jaarlijks de separeercel in.
Eigen onderzoek van NRC, gelezen in de NRC van 8 feb '09.
Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg ging het in 2007 om ten minste 522
onvrijwillige separaties van minderjarigen en vorig jaar om 346. Het werkelijke aantal ligt
nog hoger; ook jeugdzorginstellingen mogen separeren maar zij hoeven dit niet te melden.
In het "Zaterdags Bijvoegsel" werd uitgebreider verslag gedaan, met o.a. de desastreuze
of/of overweging van isoleer en medicatie. Maar ook de melding hoe een
toestandverbetering van een jonge patient werd gerealiseerd doordat de imam wierook
brandde, en bij toepassing van een homeopathisch middel bij een andere patient.
Dit sterkt ons in onze stelling dat een humane, begripsvolle benadering van
probleemgevallen veel te weinig aandacht krijgt.
Zie
http://www.nrc.nl/binnenland/article2152328.ece/Honderden_kinderen_jaarlijks_de_separe
ercel_in
____________________________________

29 januari 2009
RVZ wil rem op winstbejag van farmaceuten.
Gelezen op de website van de Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg:
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Raad voor de
Volksgezondheid en Zorg verzocht de rol van de farmaceutische industrie in relatie tot
zorgaanbieders en patiënten(organisaties) onder de loep te nemen. Het gaat hierbij om de
invloed die de farmaceutische industrie heeft op het geneesmiddelengebruik in Nederland.
En:
In bepaalde andere gevallen is deze ..( invloed die de farmaceutische industrie heeft op het
geneesmiddelengebruik).. ongewenst wanneer het bijvoorbeeld gaat om agressieve
marketingactiviteiten die erop gericht zijn geneesmiddelen in de markt te zetten die
nauwelijks of geen meerwaarde voor de volksgezondheid hebben, maar die de maatschappij
bij gebruik ervan wel veel meer geld kosten.
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Ons commentaar: Op basis van deze ontwikkeling mogen wij een forse afname van het
gebruik van psychofarmaca verwachten.
Zie het persbericht op http://www.rvz.net/cgibin/adv.pl?advi_relID=151&chap_relID=4&last=1&stat=N
____________________________________

29 januari 2009
Psychiatrisch - farmaceutisch complex creëert nieuwe doelgroep.
Duizenden onzichtbare volwassen ADHD-patiënten in Nederland.
De niet-bestaande "ziekte" ADHD krijgt groter bereik:
Zeker vijf procent van de volwassenen in Nederland zou ADHD hebben. Meer dan de helft
van deze volwassenen "weet niet dat ze deze stoornis heeft, maar ervaart wel de hinder
ervan". Bron: de Hersenstichting
Gelezen op
http://www.hsn.nl/actueel/persberichten/adhd_bij_volwassenen_thema_van_hoofdcollecte_2009/adhd_bij_volwassenen_thema_van_
hoofdcollecte_2009

en op
http://www.medicalfacts.nl/2009/01/15/duizenden-onzichtbare-volwassen-adhd-patienten-in-nederland/

____________________________________

25 januari 2009:
terwijl Eli Lilly de miljarden voor de boete vanwege het psychiatrisch medicijn Zyprexa
bijeenschraapt lezen wij:
Serotonine-syndroom ook bij nieuwste anti-depressiva
Het “serotoninesyndroom” is een bijwerking van antidepressiva die levensbedreigende
gevolgen kan hebben. Volgens Yener Güzelcan, psychiater bij Riagg Rijnmond, komt het
syndroom ook voor bij de nieuwste generatie antidepressiva (zoals venlafaxine,
duolexetine, trazodon, nefazodon en mirtazapine ).
Het kan echter ook leiden tot een levensbedreigende verhoging van de
lichaamstemperatuur, spierafbraak en coma. Dit kan al binnen enkele minuten na het
slikken van de medicijnen gebeuren.
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Verder moeten artsen extra waakzaam zijn bij depressieve patiënten met suïcidale
neigingen.
Lees het hele artikel op: http://www.psy.nl/nieuws/meernieuws/nieuwsbericht/article/serontoninesyndroom-ook-bij-nieuwsteantidepressiva/?no_cache=1&cHash=9a4d3d0c36

Geadviseerde links:
over ADHD medicatie: http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/38241591/
http://www.gezondheidsnet.nl/geest/nieuws/2981/ritalin-kan-hallucinaties-veroorzaken
Engelstalig:
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/medicatedchild/
PAS OP voor psychiatrische medicatie:
http://www.cbsnews.com/stories/2007/09/28/60minutes/main3308525.shtml
Drug Companies & Doctors: A Story of Corruption: www.nybooks.com/articles/22237.
____________________________________

19 januari 2009
Fabrikant Eli Lilly krijgt in de VS boete van 1,4 miljard dollar voor het achterhouden
van gevaarlijke "bij"-werkingen van het psychiatrisch medicijn Zyprexa (ook bekend onder
de naam Olanzapine).
Zie meer info hier.
Zie hier hoe in Engeland kinderen worden geinstrueerd om Zyprexa te nemen.....
____________________________________

16 januari 2009
NCRM betoogt in Alkmaar tegen ADHD medicatie.
Op 16 januari hielden leden van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens een
demonstratie in Alkmaar tegen de ongebreidelde toepassing van psychiatrische medicatie,
met name bij kinderen die ADHD gediagnosticeerd zijn, waarbij wij bovendien grote
vraagtekens zetten bij de validiteit van die diagnose.
De actie speelde zich af in het oude centrum en bij het centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie Triversum.
WebregioTV maakte een videoverslag. Te zien op www.WebRegio.tv
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Het aan de kaak stellen van misstanden in de psychiatrie is ons hoofddoel. Waar mogelijk
proberen we de weg naar alternatieven te wijzen, zoals bijvoorbeeld http://www.pelsser.nl/ .
Bij iedere betoging ervaren wij bijval van het grootste deel van het publiek, soms ook
ontroerend. En enigszins tot onze verbazing zijn ook behandelaars in niet-medicatieve
alternatieven geinteresseerd.
Reactie uit het publiek:
... Ik ben erg blij dat jullie hebben gedemonsteerd tegen deze medicatie,
laatst in Alkmaar. Eindelijk iemand die zijn mond open doet. Hebben jullie
recent het artikel in de spits gelezen over volwasenen en adhd dat dit een
vergeten groep was? Ze zouden zich moeten melden voor onderzoek en
medicatie melden. Dan kunnen ze hun werkterrein verplaatsen naar
volwasene als het bij kinederen minder zou gaan want de geldstroom moet
wel aan de gang blijven. Ik werd kotsmisselijk van dit artikel. Ik heb zelf
waarschijnlijk add maar zal me zeker niet overgeven aan medicatie. ....
____________________________________

14 januari 2009
Sterke toename ADHD-diagnoses.
NRC meldt een publicatie van Stichting Farmaceutische Kengetallen, waarin een sterke
toename van ADHD diagnoses wordt genoemd. "Het aantal kinderen dat medicijnen
gebruikt voor hyperactiviteitsstoornis ADHD is in de eerste helft van vorig jaar gestegen
met een kwart vergeleken met 2007. Vooral meisjes kregen meer medicijnen."
Wij zijn bezorgd over deze nieuwe cijfers.
Wij tekenen echter bij het NRC artikel aan dat het getal van 750000 kinderen aan ADHD
waarschijnlijk moet zijn: 750000 verstrekkingen. Wij schatten het aantal kinderen dat in
Nederland ADHD-pillen slikt op 80.000 a 90.000.
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