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Nieuwsbrief

Vortioxetine: nieuw
cocaïne-psychoticum

Vortioxetine is een cocaïne-dopingstof net zoals Rilatine, Ritalin, Trazolan, paroxetine, Seroxat, mCPP, Champix.
Nog sneller dan trazodone (Trazolan) door de spijsvertering wordt gemetaboliseerd tot mCPP
(metaChloroPhenylPiperidine), een cocaïne-achtige, dat intussen als een sterk gereglementeerde stof in het
recreatieve milieu is verboden, wordt het nieuwe vortioxetine (lu aa21004) door het lichaam afgebroken tot een
orthoThioPhenylPiperidine of een orthoHydroxyPhenylPiperidine, met een vergelijkbaar krachtige cocaïne-werking
als de actieve stof uit trazodone.
Die stof wordt door FDA relatief snel goedgekeurd omdat het patent op escitalopram (Lexapro, Sipralexa) eind 2012
vervalt, waardoor Lundbeck een nieuw product nodig heeft om financieel competitief te kunnen blijven.
Voortgaand op de literatuur die momenteel daarover circuleert, wentelt het commerciële circus zich nog steeds in de
serotoninefabel.
Vandaar dat met een grote zekerheid hier ook de werking als onbekend zal uitgeroepen worden en de (psychotische)
nevenwerkingen met een cocaïnekarakter tot de comorbiditeiten van de aandoening zullen gerekend worden.
Agressie, wanen, hallucinaties, controleverlies over gedrag zullen uiteindelijk na chronisch gebruik met
antipsychotica moeten gecorrigeerd worden.
Geen verslaving, neen hoor, immers een behandeling mag niet gestaakt worden omdat een depressie zou kunnen
hervallen.
Nu al kan voorspeld worden dat patiënten lucratief en chemisch bipolair zullen balanceren op dit psychoticum en de
antipsychotica (neuroleptica).
Helemaal niet erg, want healthcare maakte de wereld al vertrouwd met dat soort van 'medische aandoeningen'.
Niemand kijkt daar nog verwonderd van op.
Maar als er ook schuttersfestijnen van zullen komen, of het doodvallen als een niet-zorggerelateerde calamiteit of
later zelfs vroege vasculaire dementie's, dan zal de stof misschien toch eens verboden worden.
Toch raar, dat zoiets vandaag al kan voorspeld worden, gewoon op basis van het chemisch patroon van de molecule.
Wat voeren al die geleerde koppen dan uit daar bij FDA of EMEA of CBG?
Zal men het drogeren nooit afleren?
En blijft men het medisch establishment farmacologisch en toxicologisch onnozel houden?
Nog nimmer een kaste meegemaakt die zich zo grenzeloos kan verrijken door collectief dom te blijven.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 7 oktober 2012.

