Blog op seniorennet
Blog op adhdfraude

www.haesbrouck.be
www.megablunder.net

Jaargang 8 nr. 815
2 augustus 2014

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

Nieuwsbrief

Tover-fif weert kennis en
verheft fabels tot wetenschap

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3333545/2012/10/18/Farmaceuten-moffelen-negatief-onderzoek-weg.dhtml

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140801_012008
Om paniek te vermijden vermeldt het stukje in de krant
alleen de bedrijfjes die NIET in de vitrine voor verkoop
terecht komen.
En dit ongeveer net op hetzelfde tijdstip dat de aandelen
van GSK (paroxetine, busongeval in Sierre) kelderen, en
Marc Coucke naar Bayer lonkt om OmegaPharma te
verpatsen.
Dus wel in de vitrine en NIET openbaar, zou het gaan
over dochters van Proctor&Gamble die dreigen te zakken
omwille van een komende renaissance bij het medisch
gebeuren.
http://cmp.roularta.be/cmdata/Attachments/site72/kevin/conflict.pdf
Hieronder een lijst van sponsors van ADHD-medicatie bij
ADHD-goeroes.
http://www.wikinvest.com/stock/Shire_%28SHPGY%29/Noven
Novartis ( Rilatine), Noven (Daytrana, vroeger bij Shire) ,
Shire (Equasim) zijn dochters van Proctor&Gamble.

http://trends.knack.be/economie/beleid/hoe-de-zweedse-coalitie-zal-besparen-in-de-gezondheidszorg/article-normal-268719.html
De laatste dagen valt het op hoe mijn commentaren op het
gezondheidsbeleid van de laatste federale minister van
Volksgezondheid uit 2010 en 2011 opnieuw in de
belangstelling zijn gekomen.
Ik wou dat ik het uitmesten van die (Augias)-stal kon
meemaken.

http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/schrijnende-situatie-in-geestelijke-gezondheidszorg/article-opinion-268813.html?utm_source=Newsletter-01/08/2014

Want hoe veilig is een en ander voor de lieve kindertjes waarvoor de mama's en de papa's het beste voorhebben?
En die lijden aan de symptomen van normaal gedrag.
En omdat zij die 'medicijnen' hebben gestudeerd, datgene wat nu volgt niet mogen en niet kunnen weten, omwille van het FIF-syndroom
waaraan die ganse kaste nog steeds lijdt.

http://www.adhdfraude.net/pdf/CBG2005_Methylphenidaat.pdf
Op de tekening staat een pijltje bij het
verergeren van ADHD bij toediening van
methylphenidaat.
Niet zonder reden.
Die kleine opmerking was al in 2005
bekend.
In 2007 verscheen mijn boek over de
medische megablunder.

Waarin ik de onbekend te houden werking
van psychotica probeerde uit te leggen.
In 2009 verslikte het establishment zich
een eerste keer met de volgende bijdrage
in maart 2009 van het Pharmaceutisch
Weekblad in Nederland

Het volledig artikel op:
http://www.adhdfraude.net/pdf/2009pw10p08b-gezondheid-adhders-spel.pdf
En omdat vandaag medische onkunde ongezouten aan het licht
komt, rommelt een en ander hier en daar.

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB458.pdf
Kapitaaltjes verschuiven.
Alvast toch even verwijzen naar het commentaar op mijn laatste
actualiteitsgegeven, te lezen op:
http://www.adhdfraude.net/blog/?p=8379#comments
De speeltijd met de fabels en de dogma's is voorbij.
Maar wie zal het hebben van kennis toetsen bij zelfverklaarde
'wijzen' onder de witjassen?
Mijn tijd daarvoor, raakt intussen stilaan op.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 2 augustus 2014

