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Nieuwsbrief

Bestuurlijk onvermogen (1)
Het gaat hier om ambtsmisdrijven aan de zijde
van tenminste de Inspectie Gezondheidszorg.

Fernand,
Dank voor je nieuwsbrief.
Ondergetekende kan niet anders dan concluderen dat de gemene streken van de sluwe farma-vossen schier eindeloos voortgezet kunnen worden
ten gevolge van een corrupte manipulerende medisch-psychiatrisch-psychologische elite in combinatie met onoplettend, lees slapende bevolking.
Deze zogenaamd deskundige elite op de relevante vakgebieden heeft in ieder geval totaal geen idee van de vereiste minimum
wetenschapsmethodologische zuiverheid om tot een conclusie te komen en om tot een verantwoorde behandelingswijze te komen.
In dubio abstine bestaat allang niet meer in de praktijk van deze letterlijk systematisch schade toebrengende zogenaamde expertise relevante
lieden.
Door de kinderlijke Rilatine-doden niet te registreren wordt feitelijk wetenschappelijk-farmacologisch-chemisch-medisch bedrog gepleegd en wel
willens en wetens, want dan kan met de hand op het hart verklaard worden, dat geen statistische danwel wetenschappelijke gegevens beschikbaar
zijn die de stellingname ondersteunen, dat Rilatine tot een verhoogde kans op suicide, homocide, hartfalen, vernietiging cardiovasculaire systeem
en zenuwsysteem en wat dies meer zij kan leiden.
De bijsluiter doet heel anders vermoeden, maar de lezing daarvan, daartoe zijn circusartiesten in parlementen willens en wetens niet in staat. Zij
verlaten zich vrijwel volledig op de experts en verrekken het op deze wijze om hun zelfstandige volksvertegenwoordigende verantwoordelijkheid te
nemen teneinde hun circusartiestenbaantje zeker te stellen danwel een lucratief baantje als adviseur of commissaris van een belangrijk werreldwijd
opererend pharmaceutisch of anderszins bedrijf.
Men organiseert willens en wetens zijn eigen wetenschappelijk-medische-pharmacologische onwetendheid en probeert met de academische hoed
op en geleerd erbij smoelen te trekken, dat men op geloofwaardig academische en wetenschappelijk verantwoorde wijze tot een conclusie is
gekomen met een grote maatschappelijke relevantie.
Die maatschappelijke relevantie komt neer op het met de academische hoed afdekken van een grootschalige medisch-pharmacologischepsychologisch-psychiatrische misdaad jegens de publieke gezondheid van de gehele bevolking in het bijzonder de kinderen, de nieuwe generaties.
Deze maatschappelijke relevantie zoals nagestreefd door deze lieden die geacht worden naar waarheid te zoeken en waarheid na te streven komt
neer op een demonische danwel een door demonen aangestuurde activiteit.
Deze schaamteloze nastreving is geen toeval, maar een bewust opgezette criminele organisatie vanuit het academische rayon om een door
hogere regeringsorganen gewenste ondermijning van de volksgezondheid af te dekken met de geloofwaardigheid van de academische hoed of pet.
Dit type academici heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en de bevolking die voor het meerendeel slaapt is daarvan grootschalig het slachtoffer.
Het stelselmatig niet doen van onderzoek naar negatieve effecten van een middel als bijvoorbeeld Rilatine danwel Ritaline bij jonge mensen,
kinderen, komt neer op een grootschalig bedrog en criminele daad die erop gericht is om de publieke gezondheid stelselmatig te beschadigen in
ernstige mate.
Dit gaat veel verder dan schuldig verzuim. Hieraan moet een reeks aan strafrechtelijk strafbare misdrijven gekoppeld kunnen worden die veel
verder gaat.
Om te beginnen gaat het hier om ambtsmisdrijven aan de zijde van tenminste de Inspectie Gezondheidszorg, maar ook hoger op aan de zijde van
de Ministers voor publieke gezondheid. Tenminste de inspecteurs Gezondheidszorg kunnen worden geacht in staat te zijn te allen tijde zorg te
dragen voor de juiste expertise en onderzoekingen ter bepaling van de effectiviteit en veiligheid van toegepaste en toegelaten Geneesmiddelen.
Groet,
Jan
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