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Informatie voor Kamerleden
6 juli 2022 leverden wij 46 enveloppen af bij de postkamer van de Tweede Kamer. Elke envelop bevatte onze boekjes
met bijwerkingenlijsten van psychiatrische medicijnen, met onze flyers en met een waarschuwingsboekje. Tevens
stonden wij met voorlichtingsmateriaal voor de Tweede Kamer.

De 46 enveloppen, elk persoonlijk geadresseerd aan de leden van Kamercommissie VWS, bevatten info (flyers) over
discutabele kenmerken van de main stream psychiatrie, ADHD, de DSM en dwangbehandeling. En het advies om
kinderen meer met rust te laten. Tevens waren daarbij gevoegd onze boekjes over bijwerkingen van antidepressiva,
psychostimulantia (zoals Ritalin), antipsychotica, kalmeringsmiddelen en stemmings-stabilisatoren.

Ons advies van juli 2022 aan de minister van wetenschap in verband met zijn initiatief
voor een centrum voor wetenschapscommunicatie
Wij stuurden minister R. Dijkgraaf een brief over het - vaak - superslechte niveau van
wetenschap dat in de psychiatrie leidde tot behandeling met giftige medicijnen
(psychofarmaca), elektroshock en dwangbehandeling. De minister is, als theoretisch
fysicus, gewend te denken volgens een -in het algemeen- gezonde wetenschappelijke
discipline. Met onze brief proberen wij hem ervan bewust te maken dat diezelfde
wetenschap op psychiatrisch gebied van zeer discutabele kwaliteit is.
Onze brief eindigde met:
(…) Graag nodigen wij u uit om in het stichtingsdocument van uw nationaal
centrum de onderwerpen wetenschapsfilosofie, mensenrechten en ethiek
nadrukkelijk te vermelden.
Wij wensen u veel succes met uw initiatief.
--was getekend NCRM --
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Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/25/nederland-krijgt-nationaal-centrum-voorwetenschapscommunicatie .
Ons advies is per post naar de minister gestuurd, met een kopie naar leden van Kamercommissie OCW (Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap). De reactie van de minister zullen wij laten weten via www.ncrm.nl .

Psych-congressen
Het Europese psych-congres 2022 voor toegepaste psychofarmacologie, dat
dit jaar in Barcelona zou plaatsvinden, is uitgesteld vanwege coronaperikelen.
Hoofdsponsor is farmaceut Janssen. Pas op! het is uitstel, geen afstel.
https://www.psychcongresseurope.com/
Psych-congres ADHD in de RAI
Van 18 t/m 21 mei 2023 is er een internationale ADHDconferentie gepland in de
RAI in Amsterdam. Op de homepage van de conferentie staat dr. S. Faraone
afgebeeld, een van de grote, invloedrijke verstoorders van een goed begrip van
ADHD. Wat betreft zijn connecties met farmaceuten vinden wij: Arbor,
Ironshore, Ondosis, Otsuka, Rhodes, Shire/Takeda, Sunovion, Supernus, Tris, and
Vallon. Alcobra, Eli Lilly, Enzymotec, Janssen, KemPharm, Lundbeck/Takeda,
McNeil, Neurolifesciences, Neurovance, Novartis en Pfizer.
https://www.adhd-congress.org/

Dr. J. Biederman, een van de grote aanstichters van de ADHD-overmedicatie
in Nederland, staat op de lijst van het wetenschappelijk programmacomité.
Evenals enkele Nederlandse ADHD-promotoren met warme farma-banden.
Zie vooral ook: https://www.adhdisbs.com/post/top-adhd-experts-all-takedrug-company-money
Wij plannen met ons informatiemateriaal bij die conferentie aanwezig te
zullen zijn, nabij de RAI.

Wilsbeschikking psychiatrie
Wij ontvangen geregeld meldingen van hemeltergende vrijheidsbeperking en
dwangmedicatie in psychiatrische instellingen. Lange tijd stond een formulier
(“wilsbeschikking”) op onze website, dat mogelijk kan helpen om iemand te
beveiligen tegen schadelijke psychiatrische behandeling. Dat document
wordt nu aangepast.
De meest recente versie zal t.z.t. te vinden zijn op de pagina Rapporten en
formulieren: https://www.ncrm.nl/ncrm-rapporten-documenten-enformulieren/

DR. J. Biederman’s connecties
met farmaceuten: Abbott
Laboratories, Bristol-Myers
Squibb, Eli Lilly, Janssen,
Novartis, Pfizer and Shire etc.
Biederman droeg bij een de
explosie van Ritalinvoorschrijvingen aan kinderen. En
in de VS aan een ver-zevenvoudiging (!) van het aantal
kinderen met de diagnose
bipolair en de bijbehorende
giftige medicijnen.
https://www.cchrint.org/2013/03/2
5/pharma-funding-and-shrinks-forsale-the-creation-of-pre-school-agebipolar-epidemic/

De voorlopige versie:
https://www.ncrm.nl/wpcontent/uploads/2022/07/Wilsb
eschikking-psychiatrie-versiejuli-2022-NCRM.pdf
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Eerder dit jaar verschenen boeken.
De volgende twee boeken over psychiatrie willen we nog eens noemen.

De verborgen verschrikkingen van de
psychiatrie. Ouders en leerkrachten
misleid
C.F. van der Horst. ISBN: 978-90-82-17720-6
Dit boek is opgebouwd rond ADHD, maar gaat veel
verder dan dat. De soms stuitende feiten zetten de
geneeskunst en de psychiatrie, hun alliantie met
de farmaceutische industrie en de
wetenschappelijke onderbouwing van
psychiatrische diagnoses en de potentieel zeer
gevaarlijke psychiatrische behandelingen in een
nieuw daglicht. En hoe staat het met
mensenrechten in de geestelijke
gezondheidszorg? Misschien kunt u niet geloven
wat u leest; de aangeboden informatie is met
meer dan 800 verifieerbare referenties evenwel
goed onderbouwd.

Wie is er nou eigenlijk gek?
Ewout Kattouw. ISBN 978-94-93127-15-9
Hoe kan het dat een jonge man met
adolescentieproblematiek ruim twintig jaar chronisch
psychiatrisch patiënt werd, 22 verschillende diagnoses
kreeg en ruim 40 verschillende psychiatrische
medicijnen voorgeschreven kreeg? En wat zegt dit
over het functioneren van de geestelijke
gezondheidszorg?
In dit boek beschrijft Ewout Kattouw zijn lange weg in
de psychiatrie en hoe hij hier uiteindelijk weer uit
kwam. Dit doet hij aan de hand van zijn herinneringen,
zijn eigen dossier en interviews met zijn naasten en
oud-behandelaars.

Informatie terugzoeken
Alle blogs die gedurende ruim 10 jaar op onze website zijn geplaatst zijn te vinden via de link
https://www.ncrm.nl/ncrm-nieuws-items-overzicht-in-chronologische-volgorde/. Over bijwerkingen van medicatie,
afbouwproblemen, ADHD, elektroshock, dwangbehandeling en isolatie, nuttige websites, de invloed van
farmaceuten, psychiatrie en mensenrechten, onze rapporten, informatie richting de overheid enz.
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Gebruik van psychiatrische medicijnen, en het stoppen met het gebruik, kunnen agressie
en geweld veroorzaken.
Schietpartijen in de VS beginnen de laatste maanden weer tot onze
media door te dringen. Medicijnproducenten bewaren het stilzwijgen
over dit onderwerp en medicijnvoorschrijvende psychiaters trekken in
het algemeen niet aan de bel.
Wij vragen al meer dan 10 jaar aandacht voor dit onderwerp. Het werd
destijds door de SP behartigd, maar lijkt uit het bewustzijn van
beleidsverantwoordelijken te zijn verdwenen.
Ons rapport over pillen, agressie en geweld:
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2016/01/Psychiatrischemedicijnen-agressie-geweld-NCRM.pdf
Artikel van CCHR: https://www.cchrint.org/2022/07/11/billions-spent-on-violence-prevention-ignores-howpsychotropic-drugs-cause-hostility/
Shootings in de VS: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mass_shootings_in_the_United_States_in_2022
Wees uiterst voorzichtig bij het stoppen van medicijngebruik: https://verenigingafbouwmedicatie.nl/

De serotonine-theorie, die er sterk aan bijdroeg dat een miljoen Nederlanders aan de
antidepressiva gingen, blijkt (opnieuw) onjuist
Nieuws van 19 juli 2022, bij het voorbereiden van deze nieuwsbrief:
Dr. Joanna Moncrieff en een team van vijf andere Europese toponderzoekers vonden: "er is geen bewijs van een
verband tussen verminderde serotoninespiegels (..) en depressie." Zie een uitgebreid artikel:
https://www.psychologytoday.com/us/blog/side-effects/202207/decisive-blow-the-serotonin-hypothesisdepression
--O--

Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens
Stichting NCRM is opgericht vanuit de Scientology Kerk en is de Nederlandse afdeling van de Citizens
Commission on Human Rights (CCHR), een internationale organisatie met afdelingen in 31 landen, in
1969 gestart door Scientology (VS) en dr. Thomas Szasz, hoogleraar psychiatrie (†2012). CCHR en de
lokale afdelingen stellen misstanden in de psychiatrie aan de kaak. www.ncrm.nl
U kunt helpen
Voelt u zich betrokken bij ons onderwerp? U kunt vaste donateur worden met bijvoorbeeld € 10,- per maand. Ook
eenmalige donaties zijn van harte welkom. Ons bankrekeningnummer is: NL95 ABNA 0547686943.
U kunt ook doneren via de Vriendenloterij (https://www.vriendenloterij.nl/mee-spelen.htm) Let op: kies: “Ik steun
een club of vereniging naar keuze” en vul daarna NCRM in als begunstigde. Prijs van een lot is
€ 13,50.
Aftrekbaar voor de belasting
NCRM is een erkende ANBI-stichting; giften aan het NCRM zijn aftrekbaar voor de belasting.
Donateurs: hartelijk dank voor uw steun!
Aan- en afmelden of materiaal aanvragen
Wilt u op de verzendlijst voor onze nieuwsbrief, of wilt u zich afmelden? Meldt u dat dan aan ncrminfo@gmail.com .
U kunt ons ook schrijven via postbus 94427, 1090 GK, Amsterdam.
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