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Alertcolumn 76.  Levensgevaarlijk. Een aanklacht tegen  
de fabrikanten van psychofarmaca

De onbegrijpelijke moorden van Thijs H. op drie mensen, die 
rustig hun hond uitlieten in Den Haag en Brunssum doet de 
nodige vragen rijzen…

Volgens mensen die Thijs H. kenden was hij die laatste dagen 
vóór de moord verward, agressief en onherkenbaar, een schim 
van wie hij werkelijk was. Dat is ook goed te zien op de foto’s 
die van hem verschenen zijn. De eerste gewoon als vrolijke 
student en de tweede op een bewakingscamera ten tijde van de
door hem gepleegde moorden: 

    

onherkenbaar, een zombie, een schim van wie hij was….!
Hoe kan iemand zo anders worden? Hoe kan iemand zo 
moordlustig worden? Er is maar één antwoord mogelijk: 
onder invloed van psychofarmaca….

Dat psychofarmaca mensen aanzetten tot moord weten we van 
de aanslagen op scholen in Amerika. ALLE aanslagen op die 
scholen werden uitgevoerd door mensen die onder invloed 
waren van psychofarmaca. Het zijn vooral deze vier psycho-
farmaca die worden genoemd: Prozac, Paxil, Zoloft en Ritalin. 
Degene die op zijn facebook een lijst publiceerde van al deze 
daders met hun medicatie, John Noveske, raakte op de dag na 
deze publicatie betrokken bij een auto-ongeluk waar hij bij om 
het leven kwam. Dat kan geen toeval zijn. Dit is zijn lijst:

This is the last post John Noveske made on his Facebook page before he was killed:

Eric Harris age 17 (first on Zoloft then Luvox) and Dylan Klebold aged 18 (Columbine school shooting in Littleton, 
Colorado), killed 12 students and 1 teacher, and wounded 23 others, before killing themselves. Klebold's medical 

https://www.facebook.com/pages/Noveske-Rifleworks/181862575167497?ref=ts&fref=ts


records have never been made available to the public.

Jeff Weise, age 16, had been prescribed 60 mg/day of Prozac (three times the average starting dose for adults!) 
when he shot his grandfather, his grandfather's girlfriend and many fellow students at Red Lake, Minnesota. He 
then shot himself. 10 dead, 12 wounded.

Cory Baadsgaard, age 16, Wahluke (Washington state) High School, was on Paxil (which caused him to have 
hallucinations) when he took a rifle to his high school and held 23 classmates hostage. He has no memory of the 
event.

Chris Fetters, age 13, killed his favorite aunt while taking Prozac.

Christopher Pittman, age 12, murdered both his grandparents while taking Zoloft.

Mathew Miller, age 13, hung himself in his bedroom closet after taking Zoloft for 6 days.

Kip Kinkel, age 15, (on Prozac and Ritalin) shot his parents while they slept then went to school and opened fire 
killing 2 classmates and injuring 22 shortly after beginning Prozac treatment.

Luke Woodham, age 16 (Prozac) killed his mother and then killed two students, wounding six others.

A boy in Pocatello, ID (Zoloft) in 1998 had a Zoloft-induced seizure that caused an armed stand off at his school.

Michael Carneal (Ritalin), age 14, opened fire on students at a high school prayer meeting in West Paducah, 
Kentucky. Three teenagers were killed, five others were wounded..

A young man in Huntsville, Alabama (Ritalin) went psychotic chopping up his parents with an ax and also killing 
one sibling and almost murdering another.

Andrew Golden, age 11, (Ritalin) and Mitchell Johnson, aged 14, (Ritalin) shot 15 people, killing four students, 
one teacher, and wounding 10 others.

TJ Solomon, age 15, (Ritalin) high school student in Conyers, Georgia opened fire on and wounded six of his 
class mates.

Rod Mathews, age 14, (Ritalin) beat a classmate to death with a bat.

James Wilson, age 19, (various psychiatric drugs) from Breenwood, South Carolina, took a .22 caliber revolver 
into an elementary school killing two young girls, and wounding seven other children and two teachers.

Elizabeth Bush, age 13, (Paxil) was responsible for a school shooting in Pennsylvania

Jason Hoffman (Effexor and Celexa) – school shooting in El Cajon, California

Jarred Viktor, age 15, (Paxil), after five days on Paxil he stabbed his grandmother 61 times.

Chris Shanahan, age 15 (Paxil) in Rigby, ID who out of the blue killed a woman.

Jeff Franklin (Prozac and Ritalin), Huntsville, AL, killed his parents as they came home from work using a sledge 
hammer, hatchet, butcher knife and mechanic's file, then attacked his younger brothers and sister.

Neal Furrow (Prozac) in LA Jewish school shooting reported to have been court-ordered to be on Prozac along 
with several other medications.

Kevin Rider, age 14, was withdrawing from Prozac when he died from a gunshot wound to his head. Initially it was
ruled a suicide, but two years later, the investigation into his death was opened as a possible homicide. The prime
suspect, also age 14, had been taking Zoloft and other SSRI antidepressants.

Alex Kim, age 13, hung himself shortly after his Lexapro prescription had been doubled.

Diane Routhier was prescribed Welbutrin for gallstone problems. Six days later, after suffering many adverse 
effects of the drug, she shot herself.

Billy Willkomm, an accomplished wrestler and a University of Florida student, was prescribed Prozac at the age of
17. His family found him dead of suicide – hanging from a tall ladder at the family's Gulf Shore Boulevard home in
July 2002.



Kara Jaye Anne Fuller-Otter, age 12, was on Paxil when she hung herself from a hook in her closet. Kara's 
parents said ".... the damn doctor wouldn't take her off it and I asked him to when we went in on the second visit. I
told him I thought she was having some sort of reaction to Paxil...")

Gareth Christian, Vancouver, age 18, was on Paxil when he committed suicide in 2002,
(Gareth's father could not accept his son's death and killed himself.)

Julie Woodward, age 17, was on Zoloft when she hung herself in her family's detached garage.

Matthew Miller was 13 when he saw a psychiatrist because he was having difficulty at school. The psychiatrist 
gave him samples of Zoloft. Seven days later his mother found him dead, hanging by a belt from a laundry hook 
in his closet.

Kurt Danysh, age 18, and on Prozac, killed his father with a shotgun. He is now behind prison bars, and writes 
letters, trying to warn the world that SSRI drugs can kill.

Woody ____, age 37, committed suicide while in his 5th week of taking Zoloft. Shortly before his death his 
physician suggested doubling the dose of the drug. He had seen his physician only for insomnia. He had never 
been depressed, nor did he have any history of any mental illness symptoms.

A boy from Houston, age 10, shot and killed his father after his Prozac dosage was increased.

Hammad Memon, age 15, shot and killed a fellow middle school student. He had been diagnosed with ADHD and 
depression and was taking Zoloft and "other drugs for the conditions."

Matti Saari, a 22-year-old culinary student, shot and killed 9 students and a teacher, and wounded another 
student, before killing himself. Saari was taking an SSRI and a benzodiazapine.

Steven Kazmierczak, age 27, shot and killed five people and wounded 21 others before killing himself in a 
Northern Illinois University auditorium. According to his girlfriend, he had recently been taking Prozac, Xanax and 
Ambien. Toxicology results showed that he still had trace amounts of Xanax in his system.

Finnish gunman Pekka-Eric Auvinen, age 18, had been taking antidepressants before he killed eight people and 
wounded a dozen more at Jokela High School – then he committed suicide.
Asa Coon from Cleveland, age 14, shot and wounded four before taking his own life. Court records show Coon 
was on Trazodone.

Jon Romano, age 16, on medication for depression, fired a shotgun at a teacher in his
New York high school.

Missing from list... 3 of 4 known to have taken these same meds....

What drugs was Jared Lee Loughner on, age 21...... killed 6 people and injuring 14 others in Tuscon, Az

What drugs was James Eagan Holmes on, age 24..... killed 12 people and injuring 59 others in Aurora Colorado

What drugs was Jacob Tyler Roberts on, age 22, killed 2 injured 1, Clackamas Or

What drugs was Adam Peter Lanza on, age 20, Killed 26 and wounded 2 in Newtown Ct
Roberts is the only one that I haven't heard about being on drugs of some kind.

Niet te geloven…! En wat zo frappant is: op de bijsluiters van 
deze middelen staat gewoon vermeld dat zij kunnen leiden tot 
zelfmoord, agressiviteit, verwardheid en persoonlijkheids-
verlies. Maar kennelijk is dat niet genoeg om die middelen te 
verbieden….! Bijvoorbeeld de tekst van de bijsluiter van Prozac:
  
Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op bijwerkingen zoals 
zelfdodingspogingen, zelfdodingsgedachten en vijandigheid (voornamelijk 
agressie, tegendraads gedrag en woede) wanneer zij deze klasse van 
geneesmiddelen gebruiken   



Zo ook de bijwerkingen van Ritalin (tot 1 % van alle gebruikers):
        -   schommelingen in stemming of persoonlijkheid. 

-   gedachtes of gevoelens over zelfmoord 
       -   dingen voelen of horen die er niet zijn, dit zijn tekenen van psychose

-   ongewoon opgewonden, overactief of ongeremd voelen 

En dat laatste was nou net datgene waarom mensen (o.a. met 
ADHD) dit middel nodig dachten te hebben, dus het verergert 
juist de kwaal…!! En tenslotte nog de bijverschijnselen op de 
officiële bijsluiter  van Zoloft, die vrijwel hetzelfde vermeldt:

      (tot 1 % van de gebruikers krijgen:) 
- zelfmoordgedachten, zelfmoordgedrag, psychotische aandoening, anders denken dan normaal,

zich nergens om bekommeren, hallucinatie, waarnemingen (zien, horen, ruiken, voelen) van 
dingen die er niet zijn), agressie, euforische stemming (extreem blij zijn), paranoia (het gevoel
in de gaten gehouden, achtervolgd of bedreigd te worden, zonder dat dit het geval is),

- geheugenverlies (amnesie), vlak gevoel

En dat is ook net precies wat al die ‘moordenaars’ beschrijven 
dat er met hen gebeurde: ze verloren totaal de controle over 
zichzelf en naderhand waren ze alles wat ze deden vergeten.

De daders verliezen hun persoonlijkheid, hun oordeels-
vermogen, ze zijn onherkenbaar veranderd en ze zijn tot alles in
staat. Maar ze zijn slachtoffer en geen dader. De dader is 
degene die hun beroofd heeft van hun persoonlijkheid, van hun 
oordeelsvermogen en dat zijn de fabrikanten van deze 
psychofarmische producten. Dat zijn de ware schuldigen!

   

GlaxoSmithKline heeft al een keer een boete gekregen van 3,2 
miljard dollar omdat ze gesjoemeld hadden met onderzoeks-
gegevens. Ze hadden bewust het aantal zelfmoorden onder 
proefpersonen verzwegen: “onderzoek niet afgemaakt”, werd er
doodleuk vermeld en het resultaat werd dan niet meegeteld. 
Zo’n gigantisch bedrag kunnen ze kennelijk zomaar betalen: 
zoveel winst maken ze dus met deze middelen… Boetes hebben
dus geen zin, ook al zijn ze nog zo hoog!



De fabrikanten weten alles van de genoemde bijwerkingen. Een 
man die een topbaan had en directeur was bij de farmagigant 
Eli Lilly (John Virapen)kreeg spijt toen hij een dochtertje kreeg 
en schreef vervolgens het boek Bijwerkingen waarvan sommige
dodelijk kunnen zijn, een beetje bewust afgezwakte vertaling 
van de originele titel: Side-effects: Death…! Hij schreef dat hij ’s
nachts altijd bezocht werd door duistere spookachtige gestal-
ten waarvan hij wist dat het mensen waren die onder invloed 
van zijn middelen zelfmoord hadden gepleegd. Toch ging hij 
door met het verkopen en promoten van deze pillen, omdat hij 
zijn riante inkomen en zijn luxeleventje niet op wilde geven…

Inmiddels is al wel duidelijk geworden dat bij veel van de 
rechtszaken van mensen die gemoord hebben onder invloed 
van psychofarmaca nu wel bewijsbaar wordt/is dat de eigenlijke 
dader de farmaceutische industrie is, die verantwoordelijk kan 
worden gesteld (zie bijsluiters) voor de bewustzijnsvernauwing, 
de wilde agressie en het persoonlijkheidsverlies dat de 
gebruikers van hun middelen ondergaan.

Een goed en uitgebreid artikel stond destijds in de Volkskrant:
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zou-deze-moeder-
haar-kinderen-ook-gedood-hebben-zonder-antidepressivum-
seroxat~bd3a4864/   Hierdoor hebben som-mige rechters al 
besloten tot mildere straffen voor de daders van moorden, die 
eigenlijk de slachtoffers van deze pillen zijn…  

Eén rechter in Leeuwarden zei zelfs, nadat hij een lage straf 
toestond aan een vrouw die onder invloed haar beide kinderen 
vermoordde en daarna moest leven met de gevolgen van die 
daad, dat hij vond dat de directeuren van het farmaceutische 
bedrijf hiervoor berecht zouden moeten worden. Rechters 
hebben nog geen jurisprudentie genoeg in om dat te doen, 
hoewel er al best veel materiaal voorhanden is, zie bijvoorbeeld
dit artikel: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/moord-onder-
invloed-van-antidepressiva-rechters-in-nederland-willen-er-nog-
niet-aan/  . Dus ook het Lareb is volledig op de hoogte van de 
schadelijkheid van deze middelen.

Het wordt nu tijd om deze conclusies om te zetten in acties: Er 
moeten rechtszaken komen waar de fabrikanten van deze 
middelen strafrechtelijk worden aangeklaagd en veroordeeld 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/moord-onder-invloed-van-antidepressiva-rechters-in-nederland-willen-er-nog-niet-aan/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/moord-onder-invloed-van-antidepressiva-rechters-in-nederland-willen-er-nog-niet-aan/
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voor veroorzakers van massamoorden. De productie van deze 
middelen moet met onmiddellijke ingang worden gestopt, de 
producenten moeten zware gevangenisstraffen krijgen. Dan is 
er een kans dat deze ellende gaat stoppen. 

Maar de kans daarop is niet groot. Want er zijn enorme 
geldbedragen met de verkoop van deze middelen gemoeid. 
Psychofarmaca is de meest winstgevende bedrijfstak ooit en 
levert miljarden op. Nergens worden hogere winsten gemaakt in
het bedrijfsleven… Zie bijvoorbeeld deze film: 
https://www.youtube.com/watch?v=sERZZmQsjJc 

Maar met de moraal is het bij deze bedrijven bedroevend 
gesteld. Er wordt geen acht geslagen op een paar doden meer 
of minder. Alleen het geld telt, een mensenleven niet, laat staan
het verdriet en het leed dat bij familie, vrienden, 
schoolgemeenschap of maatschappij wordt aangericht….
Daarom moeten deze mensen, de CEO’s van de grote big 
pharma bedrijven in de wereld, die met hun glimlach in hun 
keurige pakken met witte boorden verantwoordelijk zijn voor 
alle genoemde massamoorden nu voor de rechter verschijnen:

            Wanted,     for  massmurder:

    
Vasant Narasimhan  werner Bauman       emma walmsley        Kenneth Frazier         david 
Ricks
   Ceo  novartis           ceo  Bayer          ceo GlaxoSmithKline     CEO Merck & Co           ceo 
eli Lilly

Het wachten is nu op de eerste aanklacht (wie durft?) en de 
eerste rechtszaak (wie kan?). Gerechtigheid moet zegevieren!

https://www.youtube.com/watch?v=sERZZmQsjJc

