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Eindejaars-editie, december 2022 
Ook te vinden via www.ncrm.nl 

 

 

Brief aan de minister over geringe afname (ADHD-)medicatie bij jongeren 
Aan de hand van gegevens van SFK en de GIP 
databank schatten wij dat nog steeds ruim 4% van de 
jongeren medicatie gebruiken vanwege een 
psychiatrische diagnose, vooral ADHD. Wij hebben 
november jl. het ministerie opnieuw gevraagd om 
onze schatting van psychiatrisch medicijngebruik bij 
kinderen te verifiëren. Dat gebruik is sinds het 
verontrustende rapport van de Gezondheidsraad in 
2014 slechts weinig afgenomen. 
 
Zie https://www.ncrm.nl/wp-
content/uploads/2022/11/Aan-VWS-geringe-afname-
adhdmedicatie-2-11-22-WEBVERSIE-NCRM.pdf  

 

 
Informatieacties ADHD en psychiatrie 
Informatie op onze flyers was beschikbaar tijdens onze actie in Amsterdam, december 2022. Eerder dit jaar 
stonden wij o.a. bij de Tweede Kamer in Den Haag.  
 

 
Foto van publieksactie 3 december, Amsterdam. Er zijn altijd interessante reacties van het publiek. “Wat goed 
dat jullie dit doen.”, “Ik ben van medicatie gered door mijn geloof (..)”, “.. mijn dochter is 10 jaar verslaafd 
geweest aan die middelen”, etc.  

 

Nieuwsbrief 
Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens 
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Actie bij een congres van de 
Duitse psychiatrie in Berlijn. 
Onze Duitse zusterorganisatie KVPM 
organiseerde november jl. een actie 
bij een congres van de Duitse 
psychiatrie in Berlijn. 

https://www.kvpm.de/home  
 
 
 

 
 
 
 

 
Ons gratis voorlichtingsmateriaal over psychiatrie, medicatie, Big Pharma  

Ook dit jaar hebben wij weer diverse informatiepakketten aan belangstellenden geleverd. 

 
Zolang de voorraad strekt kunnen wij materiaal opsturen tegen de helft van de portokosten (d.w.z. enkele 
euro’s): flyers, dvd’s en informatiepakketten. Voor het infopakket (met een instructieboek over medicijnen, 
Big Parma etc.), een dvd en 6 sets informatieboekjes over medicatie) geldt in principe: 1 exemplaar per 
bestelling. Stuur een verzoek aan ncrminfo@gmail.com . 
 
 

Fabrikanten van antidepressiva sponsoren de Depressie Vereniging 

Gelezen in het Boeddhistisch Dagblad. 
De landelijke Depressie Vereniging 
ontvangt al jaren geld van fabrikanten 
die antidepressiva verkopen. Dat 
ontdekte journalist en tv-maker 
François de Waal toen hij na zijn 
depressie als vrijwilliger werkte bij 
deze patiëntenorganisatie. 

Artikel in het Boeddhistisch dagblad: https://boeddhistischdagblad.nl/nieuws/193122-
antidepressiva-fabrikanten-sponsoren-depressie-vereniging/  
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In verband met de vorige paragraaf is de volgende bevinding van het Trimbos instituut interessant en 

verontrustend: Sterke toename psychische aandoeningen bij volwassenen 

1 December 2022. Ruim een kwart van de volwassen Nederlanders heeft in het afgelopen jaar een 

psychische aandoening gehad. Dat zijn 3,3 miljoen mensen. Het aantal volwassenen met een angststoornis, 

depressieve stoornis of stoornis in het gebruik van alcohol en drugs is de afgelopen twaalf jaar sterk 

gestegen.  https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/sterke-toename-psychische-aandoeningen-bij-

volwassenen/  

 

 
World Tapering Day Webinars 
World Tapering Day organiseerde begin november 11 webinars rondom het thema 
'Stoppen met Psychoactieve Medicatie'; zoals antidepressiva, slaap-en 
kalmeringsmiddelen, antipsychotica, anti-epileptica en opiaten. Alle Webinars zijn 
terug te kijken op https://www.youtube.com/@worldtaperingday De Engelstalige 
webinars zijn ondertiteld. 
 

Aan het woord kwamen deskundigen uit binnen- 
en buitenland. Uit de lange lijst bijdragen selecteren wij: Prof. Jim van Os 
over nieuw onderzoek naar taperingstrips: 
https://www.youtube.com/watch?v=BfKyPBBZfJs 
 
World Tapering Day is een initiatief van Carol Vlugt, de Vereniging 
Afbouwmedicatie www.verenigingafbouwmedicatie.nl   
en Stichting Opiaten Afbouwen www.opiatenafbouwen.nl . 
 

 
 
Farmaceutische industrie en medicijnonderzoek 

Dr. Dick Bijl bij De Nieuwe Wereld, november 2022, 
over de invloed van de farmaceutische industrie op 
medicijnonderzoek. 
https://www.youtube.com/watch?v=al9keoO3uEs  

 
 
 

 
Pas op voor de 'Digitale pil'! Behandeling van depressie met elektroden in de schedel:  
Het Amerikaanse bedrijf Inner Cosmos heeft bij de eerste patiënt een elektronisch implantaat ingebracht om zo een 
ernstige depressie te behandelen. Het zou de stemming van de patiënt moeten verbeteren. 

 https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5335185/depressie-
behandelen-elektroden-hersenen-implant-brein-stroom  
 
Wij vinden deze ontwikkeling zeer zorgelijk. Eerder in 2022 bleek 
onze overtuiging bewaarheid, dat de hersentheorie van psychiaters / 
farmaceuten m.b.t. antidepressiva niet klopt.  
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/uitgebreid-nieuw-onderzoek-
bevestigt-nadrukkelijk-dat-de-serotonine-theorie-van-depressie-
niet-klopt/  
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Het Neuralink project, van Elon Musk, werkt aan hetzelfde onderwerp. Bedrading en chips in het brein, 

zie: https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/brein-online/ . Musk is een geniale ingenieur, maar hij moet nog 

gaan beseffen dat principes van bewustzijn en geestelijke vrijheid niet overeenkomen met de technieken 

van kunstmatige intelligentie. Zie bijvoorbeeld ook: 
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/interview-met-dr-p-breggin-over-enkele-afschrikwekkende-aspecten-
van-de-vrij-recente-geschiedenis-van-de-psychiatrie/ , het hoofdstuk Neuralink. 
Het is geen goed teken dat defensie-onderzoeksafdeling DARPA (in de VS), Neuralink (mede-) financiert. Het 
doel is hulp aan mensen met ernstige lichamelijke problemen (verlamming, oorlogsinvaliden etc.). Dat is 
prachtig. Maar als niet ingegrepen wordt zal hiermee de ontwikkeling niet stoppen. 
 
 

Waar ging de belangstelling van onze websitebezoekers in 2022 naar uit? 
Bezoekers van de website www.ncrm.nl waren gedurende 2022 vooral geïnteresseerd in:  
1. De serotoninetheorie m.b.t. antidepressiva klopt niet,  
2. Bijwerkingen van een stoppen-met-roken medicijn,  
3. Psychiatrie is een pseudowetenschap,  
4. Elektroshock,  
5. Klachten m.b.t. psychiatrische behandeling. 
Al onze nieuwsitems over zaken die met psychiatrie samenhangen zijn terug te vinden via: 
https://www.ncrm.nl/ncrm-nieuws-items-overzicht-in-chronologische-volgorde/  
 
De volgende pagina’s op onze website zijn onlangs herzien: 
https://www.ncrm.nl/elektroshock/  
https://www.ncrm.nl/wat-te-doen-bij-psychische-problemen/  
 
 

De vrijwilligers van Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens  
danken u voor uw steun en / of belangstelling  

en wensen u een gezond, vrij en spiritueel 2023. 
 

Stichting NCRM is opgericht vanuit Scientology en is de Nederlandse afdeling van de 
Citizens Commission on Human Rights (CCHR, https://www.cchr.org/ ), 
 een internationale organisatie met  afdelingen in 31 landen, in 1969 gestart door 
Scientology (VS) en dr. Thomas Szasz, hoogleraar psychiatrie (†2012). CCHR en de lokale 
afdelingen stellen misstanden in de psychiatrie aan de kaak. www.ncrm.nl   
 
U kunt vaste donateur worden met bijvoorbeeld € 10,- per maand. Ook eenmalige 
donaties zijn van harte welkom. Ons bankrekeningnummer is: NL95 ABNA 0547686943. 
U kunt ook doneren via de Vriendenloterij (https://www.vriendenloterij.nl/mee-
spelen.htm)  Let op: kies: “Ik steun een club of vereniging naar keuze” en vul daarna 
NCRM in als begunstigde.  

 
Aftrekbaar voor de belasting 
NCRM is een erkende ANBI-stichting; giften aan het NCRM zijn aftrekbaar voor de belasting.  
 
Aan- en afmelden of materiaal aanvragen 
Wilt u op de verzendlijst voor onze nieuwsbrief, of wilt u zich afmelden? Meldt u dat dan aan ncrminfo@gmail.com . U kunt ons 
ook schrijven via postbus 94427, 1090 GK, Amsterdam. 
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