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

Nieuwsbrief

DSM-comité bevestigt zelf
kwakzalver-gehalte van
eigen bijbel

Uit:
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB663.pdf
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB665.pdf

In volle voorbereiding van de nieuwste versie ervan, kwam kritiek van collega's artsen.
http://dsm5-reform.com/2012/03/psychologist-dr-cacciatore-addresses-dsm-5-on-grief-bereavement/
In my experience both as a researcher and clinician in the field and also as a bereaved parent, the DSM 5 proposal is radical,
unnecessary, challenges what it means to be human, and for some may be dangerous.”

http://dsm5-reform.com/the-open-letter-committee-calls-for-independent-review-of-dsm-5/
Will you submit the controversial proposals in DSM-5 to an independent group of scientists and scholars with no ties to the DSM-5
Task Force or the American Psychiatric Association for an independent, external review?
We respectfully ask that you not respond again with assurances about internal reviews and field trials because such assurances, at
this point, are not sufficient. We believe an external, independent review is critical in terms of ensuring the proposed DSM-5 is safe
and credible. If you are unwilling to submit the controversial proposals for external, independent review, we respectfully ask that you
provide a detailed rationale for your refusal.
Because the DSM is used by hundreds of thousands of mental health professionals, we are publicly posting this letter and
will also post your response. We believe mental health professionals, along with concerned mental health organizations, in the
United States and Europe will be very interested in this important exchange.
Sincerely,
David N. Elkins, PhD, Chair of the Division 32 Open Letter Committee (davidnelkins@hotmail.com)
Frank Farley, PhD, Member of Committee
Jonathan D. Raskin, PhD, Member of Committee
Brent Dean Robbins, PhD, Member of Committee
Donna Rockwell, PsyD, Member of Committee
Waarop het negatieve antwoord: geen wetenschappelijke toetsing nodig.
Immers het wetenschappelijke ervan staat als een paal boven water.

http://worldunity.me/wp-content/uploads/2012/03/dsm5-reform.com_wp-content_uploads_2012_01_APA-Response-to-Open-Letter-Call-for-Independent-Revie
Met onder meer:
Since there is no “gold standard” for defining mental disorders and many other medical disorders without pathognomonic biological
markers, each revision of diagnostic criteria has been seen as the best current set of diagnostic criteria that are meant to be used in
clinical practice and tested for their validity.

Pathognomonisch = typisch, kenmerkend voor een ziekte
Er zijn immers geen biologische markers om een diagnose mogelijk te maken.
Om de bewoordingen van Novartis te gebruiken op de bijsluiter van Rilatine (methylphenidaat):
http://www.novartispharma.nl/pdf/ib/Ritalin.pdf
“De specifieke etiologie van dit syndroom is niet bekend, en er is geen op zichzelf staande diagnostische test beschikbaar.”
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Zie je wel... Novartis schrijft het ook!
Het behandelen van een aandoening zonder defecten aan biologische markers, steunt dan wel op chemische stoffen met WEL een
werking op biologische markers.
Maar om zowel de fun en de fif overeind te houden, houden de farmaceutische bedrijven die farmacologie simpelweg achter voor
maatschappij en artsen.
Wetenschappelijk en medisch blijft het onverantwoord om veronderstelde aandoeningen zonder aantoonbare defecten te willen
behandelen door gevaarlijke stoffen toe te dienen zonder zelfs te (willen) weten op welke gezonde markers die stoffen welke invloed
uitoefenen.
Commercieel ontslaan positieve evidenties de behandelaren tijdelijk van hun plicht die ze als beroepsgevormde autoriteiten dienen
te nemen (do not harm), terwijl men farmacologische onkunde aanwendt om de tot stand gekomen 'inconvenient facts' als
comorbiditeiten van de ziekte te bestempelen.
De gestelde vraag naar een review door externe en onafhankelijke instanties, had minstens kunnen voorkomen dat het behandelen
van onbekende markers, met stoffen waarvan ook de werking als onbekend wordt achtergehouden, nieuwe iatrogene gedragingen
tot stand brengen, die dan op hun beurt weer door APA tot nieuwe aandoeningen moeten verzonnen worden.
Dit is helemaal geen wetenschap meer, maar koopmanschap van de zuiverste soort.

En dan opnieuw het ondersteunende beeldverhaal met als thema: gedragsleer in de zonder-kennis-kunde.
En waarom een wetenschappelijke toetsing niet hoeft.

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB93.pdf

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB658.pdf

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB683.pdf

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB694.pdf

Apotheker Fernand Haesbrouck, 12 september 2014

