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http://www.youtube.com/watch?v=cpmIEwPIJEo

Nieuwsbrief

Voldaan en deze keer
minzaam glimlachen
bij promotie aan VU
http://www.vumc.nl/onderzoek/promoties/oktober-2013/bloeddruk-alzheimer/

Precies een maand geleden promoveerde Hadassa Jochemsen aan de VU Amsterdam op deze scriptie en onderzoek naar Alzheimer.
Een vorige keer, een jaar geleden ( 13 november 2012) sprong ook al eens mijn hart voldaan op, bij een internationale mededeling dat nog meer
onderzoek zal vereist zijn naar de werking van sommige anti-epileptica.

Vandaag kwam daar nu minzaamheid bovenop, alhoewel jammer omwille van een maand te laat.
Maar soit.
Ik herhaal nog even de aanhef van mijn mededeling toen.
De industrie slaagt er zelfs in om bij artsen de schrik erin te jagen, als ze zouden verzuimen die stoffen
(anti-epileptica) te gebruiken, waarvan ook niemand blijkbaar weet hoe ze werken.
Een medische wetenschap die verdomd al zeer laag is gevallen door farmacologische kennis af te
zweren.
Intussen is onlangs een Nobelprijs-geneeskunde toegekend aan onderzoekers die zouden vooruitgang
boeken in het onderzoek naar transporters in cellen, die op dat vlak een en ander zouden kunnen
verklaren.
Wat mij de laatste tijd zo gelukkig maakt, is de regelmaat van de klok waarmee puzzelstukjes als
manna zomaar uit de hemel komen te vallen.
Ik lees dat Hadassa er onder meer ook angiotensine en andere toffe zaken er bij betrekt, zodat een aanvaardbaar verhaal kan geschreven
worden.
Zelfs ik ben daar heel blij mee.
Bovendien merk ik dat andere onderzoeken aan dezelfde universiteit ook al eens iets pleegden in dat genre.
JM.Oosterman (2007) en AA Gouw (2009).
Maar soit.
Laat ik het vandaag hebben over de zogenoemde ACE-remmers, de chemische stoffen die iets aan de bloeddruk zouden veranderen.
En aan het effect op lange termijn bij Alzheimer.
Voor mij begint stilaan het chemisch wereldje van wondermedicatie wel heel klein te worden.
Al tien jaar is voor mij (en voor een paar intimi, weliswaar) het geheim van de helende kracht van tovermiddelen niet zo geheim meer en botst
het bekend maken van dat grote geheim tegen de muur van medisch wetenschappelijke evidenties met een hoera-gehalte.
Terwijl het tot nu nog steeds onbekende FIF-syndroom ervoor zorgt dat andere evidenties verdampen, net zoals het hebben van kennis
trouwens.
Vandaar dat een blik op de chemie van de ACE-remmers me leert dat zowel de stoffen die men onder de 'prodrugs' rangschikt als deze die
men de 'direct' actieven noemt , uiteindelijk op dezelfde manier een gevarenreflex doen ontstaan, waarmee ik de 'evidencebased' helende
werking van alle psychotica kan verklaren.
Meer zelfs... ook de verklaring kan geven waarom Hadassa Jochemsen in Amsterdam besluit “dat de resultaten erop zouden kunnen wijzen dat
er ongunstige (neurodegeneratieve? ) effecten zouden bestaan bij patiënten met een risico op Alzheimer.
Wel, wel, wel....ocharme!
Noteer dat toen bij Avandia (diabetes) door bijwerkingen, eigen aan de psychotica-groepen, onaangename verrassingen opdoken, de stof
uiteindelijk uit omloop werd gehaald.
Hetzelfde trouwens voor Silomat, voor rimonabant (Acomplia) of sibutramine (Reductil).
En waarom nu mijn voldaan en minzaam geglimlach?
Wel, hoe meer dergelijke studies blijvend in het duister schijnen te tasten over de werking van chemicaliën en hoe meer ze zich bovendien
evidence-based verwonderen over de gevolgen op het vlak van Alzheimer, agressie, controle-verlies, depressies enz..., hoe sneller de
oplossing zal gevonden worden door op een dag eens echte kennis over de werking te willen gebruiken.
Gewoon maar dit: verbied stoffen die neuronen verwoesten.
Preventief zal zoiets veel bijdragen tot het terugdringen van Alzheimer.
Zelfs al spat een (medisch gewaand – presumed?) farmaceutisch paradijs uit elkaar.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 4 november 2013

