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Nieuwsbrief

Onkelinx bevoorraadt
het land met illegale
Rilatine.
Zelfs Wilfried Martens heeft
slechte herinneringen aan
ministeriële kabinetten met
Luikenaars erin.
Volksgezondheid sjoemelt nu
met illegale aanvoer van
Rilatine.

Na een schriftelijke vraag in de Senaat op 15/07/2009, antwoordde Onkelinx (op 28/07/2009) dat sinds het
vergoeden van Rilatine door de ziekteverzekering in 2004, het bevoorraden van het land met die cocaïnestof,
nog door een tweede en door haar zogezegd onbekend, maar gedoogd, circuit gebeurt.
http://www.senate.be/www/?LANG=nl&LEG=4&MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&NR=3590
In de vraagstelling staat de opsomming van het verbruik, dat door de diensten van de minister werd
bijgehouden, sinds 1995 tot en met 2003.
Dit allemaal in het kader van de verplichting waaraan ons land moet voldoen, en die door de minister wordt
uitgelegd in puntje 1 van haar antwoord, en zonder dat de ziekteverzekering in die periode moest ‘meetellen’.
Maar in 2004, het jaar waarop het verbruik explodeerde en de ziekteverzekering het verbruik sponsorde,
daalde plots dat verbruik.
Van 85.690g in 2002 en 125.672g in 2003, naar 111.541g in 2004.
En maakt de minister in puntje 3, deze opmerking
“Aangezien niet voor alle afleveringen van voorschriften voor geneesmiddelen op basis van
methylfenidaat een tussenkomst van het RIZIV voorzien is, beschikken mijn diensten niet over
gegevens die het mogelijk maken het aantal voorschriften buiten de goedgekeurde therapeutische
indicaties te becijferen. Zij hebben ook geen cijfers over het aandeel gezonde mensen zoals studenten
die tijdens de examenperiode dergelijke middelen zouden slikken. “.
Onder punt 1 gaf Onkelinx de cijfers, die door de ziekteverzekering (puntje 3.) zijn gekend, terwijl de cijfers,
die verplicht moeten worden bijgehouden, ook van de voorschriften buiten de goedgekeurde therapeutische
indicaties, zoals in de voorgaande jaren wel gebeurde, in rook zouden zijn opgegaan.
De vraagsteller gaf een simpele berekening van hoe het totale verbruik de realiteit wel zou kunnen
benaderen.
“Men gaat ervan uit dat de grote stijging van het verbruik vooral aan ADHD zou toe te schrijven zijn en
het is bekend dat een terugbetaling (sinds 2004) een groter verbruik tot gevolg had. Vandaar de
voorzichtige veronderstelling, dat als methylphenidaat “ slechts “ evenveel zou gestegen zijn, als de
stijging van 2002 naar 2003, dat wil zeggen 146,66 %, komt men in 2004 tot een vermoedelijk verbruik
van 184 311 gram. Volgens de (eerder nvdr.) bekendgemaakte cijfers, telde men dat jaar 6 007 ADHDpatiënten, die zogezegd goed zouden geweest zijn voor 184 311 gram.
Als nu in 2007, 23 251 patiënten werden behandeld, dan komt het vermoedelijke verbruik in 2007, uit
op maar liefst 713 404 gram methyphenidaat. En niet de “ amper “ 220 053 gram zoals officieel wordt
bekend gemaakt. Bij dit vermoedelijke cijfer (713 404 gram) is bovendien geen rekening gehouden met
het feit dat vooral sinds 2004, ADHD steeds meer als voorwendsel voor het pedagogisch comfort
wordt gebruikt, om betere schoolprestaties te bekomen en om de nieuwe markt van de volwassenen
aan te spreken. Deze 713 404 gram is een zeer lage schatting, maar impliceert wel een stijging
aangeeft tegenover 1995 met 5 752 %.”
Deze berekening geeft aan, dat hier bewust een aanvoercircuit van niet-geregistreerde methylphenidaat het
land is binnengekomen.
En zo te zien, wordt deze geheime aanvoer door Onkelinx, zodanig in bescherming genomen, dat daarvoor
moet gelogen worden tegenover de verkozenen van het volk.
Sinds juli 2010, bestond al een vermoeden dat Volksgezondheid sjoemelt met hoge doseringen psychotica
onder een opiumwetgeving (capsulen van 183mg MDMA in omloop gebracht voor het recreatieve milieu, en
die niet in de media mochten bekend raken.)
In de Senaat kondigde Onkelinx tevens aan, dat in 2010 meer duidelijkheid zal komen.
Ook over het geheime aanvoercircuit?
“In 2010 dient er door de Hoge Gezondheidsraad een advies verschaft te worden over het
voorschrijven en gebruik van methylfenidaat en aanverwante behandelingen. “
Nog 50 dagen geduld.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 11 november 2010

