NEDERLANDS COMITÉ VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
De Nederlandse afdeling van de in 1969 opgerichte Citizens Commission on Human Rights
Onderzoekt en openbaart overtredingen van de mensenrechten in de psychiatrie. Opgericht vanuit de Scientology® kerk.

Amsterdam, 24-07-2009
Geachte heer Hirsch Ballin,
Hierbij vraagt het NCRM u vriendelijk doch dringend een antwoord te geven op het
verzoekschrift van 2 juni 2009 waarin werd gevraagd naar het onderzoeken van:
•
•
•

bij gevallen van moord, zelfmoord en het geweld tegen hulpverleners (buschauffeurs,
politie, ambulance personeel) en medeburgers, te bezien of er sprake is van
psychiatrische medicatie;
welke invloed psychiatrische medicijnen heeft op het gedrag;
of er een mogelijk causaal verband bestaat tussen een begaand misdrijf en
psychiatrische medicijnen.

Dit alles te onderzoeken door onafhankelijke forensische experts en niet door de
farmaceutische industrie en/of de psychiatrie/psychiaters.
Gelet op een nieuw uitgekomen rapport van de Europese Commissie (EMEA), waarin
wordt gemeld dat methylfenidaat (een opiaat dat o.a. voorkomt in ADHD-medicatie, zoals
Ritalin /Concerta/Medikenet/Equasym/Tifinidat) aanzet tot geweld en agressie, vragen wij
u om ogenblikkelijk maatregelen te treffen met uw collega Minister Klink van
Volksgezondheid om de veiligheid van de burgers te waarborgen.
Het rapport, dat op wetenschappelijke basis tot stand is gekomen, rept niet alleen over
deze verschijnselen maar ook over psychiatrische aandoeningen /hartstilstand/
herseninfarct/ stagnatie van groei/ zelfmoord/ kanker etc.
Dat niet alleen de volksgezondheid op het spel staat maar ook de veiligheid van de
bewoners van dit land, is voor ons rede genoeg om u te verzoeken tot passende
maatregelen over te gaan.
Zoals u zult constateren van dit rapport, geeft het al antwoorden op ons verzoek. Doch
vernemen wij graag uw conclusies.
In afwachting van uw antwoord.
Hoogachtend,

Mw. Evelyne Perard, directrice
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