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Nieuwsbrief

Illegale
methylphenidaat
bevoorraadt
Belgische
apotheken.
ADHD wordt als verzonnen ziekte
misbruikt, om jaarlijks 13 miljoen
wit te wassen of om minstens 70
miljoen illegaal als partydrugs te
slijten.
De overheid gedoogt.

In 2005 werd door Volksgezondheid 139.647g. methylphenidaat legaal het land ingevoerd,
terwijl volgens de verdovingsbonnen van de apotheken, meer dan 420.000g. binnenlands werd
aangekocht.
Methylphenidaat is de grondstof in Rilatine en Concerta.
Omdat die stof op gewichtsbasis nog 30% actiever is dan zuivere cocaïne, valt dit onder een
opiumwetgeving.
Vandaar deze strenge invoerregeling.
Meer dan 280.000g. van dit sterk cocaïneproduct werd in 2005, en vermoedelijk ook de
daaropvolgende jaren, witgewassen door het opkloppen van een aandoening, waarvan de
medische wetenschap alleen maar het bestaan vermoedt en waarvan zelfs geen enkele arts
medisch de diagnose kan stellen.
Dit gebeurt nu al meer dan vijf jaar en geen enkele overheid beweegt.
Integendeel, overheden van volksgezondheid gedogen en promoten medische experimenten
op een nietsvermoedend publiek met stoffen uit het illegale circuit.
Om dit methylphenidaatcircus mogelijk te maken is in 2004 een constructie opgezet door de
Waalse PS.
Het is een minister van die Waalse PS en ook het parket , die al lang een onderzoek hadden
moeten voeren naar het witwassen en de illegale invoer van verdovende middelen.
Tot op vandaag is dit nog steeds niet gebeurd.
Ook het parlement blijft zedig stil en aanhoort daarover meermaals warrige verklaringen van de
minister.
Hier wordt voor 13 Miljoen Euro (apotheekwaarde) witgewassen.
Als het illegale contingent niet wordt witgewassen via de apotheken, wordt de straatwaarde
geraamd op minstens 70 Miljoen Euro.
Bijna zeker dat de Waalse PS nooit in een federale regering zal stappen, zonder het beheer te
krijgen over een federale Volksgezondheid en een federale Sociale Zekerheid.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 4 december 2010

