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

Nieuwsbrief

Cannabis legaliseren
net als medicinale
cocaïne bij kinderen

http://www.standaard.be/cnt/dmf20141126_01398606

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB714.pdf

Cannabis uitroepen tot medicinaal gebeurt op dezelfde manier als het verheffen van een cocaïnestof (Rilatine) tot het medisch gebeuren.
De maatregel is ingegeven door een verblindende vazalliteit aan het farmaceutisch bedrijf en door het achterhouden van de farmacologie.
Populistische (evidence) argumenten verdringen het hebben van kennis over psychotisch makende stoffen (psychotica).
Erger nog: de bestaande negatieve bijwerkingen veegt men onder de mat om succesverhalen te schrijven (FIF - F*** Inconvenient Facts).
Verminderde oppositie tegen medicinale cannabis
“Buiten Europa is Sativex momenteel op recept verkrijgbaar in Canada en Nieuw-Zeeland, en is het ook goedgekeurd in Australië. In het laatste
geval kan volledige goedkeuring niet eerder plaatsvinden dan nadat cannabis is verwijderd van of geherclassificeerd op het National Poisons
Schedule (nationale lijst van vergiften).”
(Illustreert de aanpak van 'inconvenient facts”, nvdr)
(http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_Substances_Act)
Uit:
http://sensiseeds.com/nl/blog/sativex-nu-heel-europa-verkrijgbaar-dankzij-verminderde-oppositie-tegen-medicinale-cannabis/

Werkingsmechanisme blijft onbekend
Net als bij het toedienen van methylphenidaat (Rilatine-Concerta) aan kinderen, vergapen overheden en geneeskunde zich aan de lucratieve en
oppervlakkige weldaden van harddrugs.
Maar wat opvalt aan de heisa daarrond, is het achterhouden van het werkingsmechanisme of de farmacologie van die stoffen.
Commercieel verzwijgt men dat chronisch gebruik van psychotica steeds met antipsychotica (neuroleptica) moet worden gecorrigeerd.

En laat dit nu juist het marktsegment wezen, dat momenteel naar een tweede adem snakt.

Overheden en geneeskunde moesten verbieden dat middelen in de handel komen, waarvan men het werkingsmechanisme mercantiel als
onbekend uitroept, of verzuimt om dit wel bekend te maken.
Dit is bedrog op grote schaal.

Statistieken
Vond de nieuwe minister op Volksgezondheid intussen de verdwenen (of achtergehouden) echte cijfers van methylphenidaat-verbruik terug, bij de
farmaceutische inspectie over de jaren 2004 tot en met 2013?
Samen met de reden waarom die cijfers al die tijd moesten verzwegen worden.
Los van eventuele emoties, raken de cijfers van die 10 jaren toch beter eens bekend.
Misschien kan een moedig parlementslid daar eens een vraagje over stellen.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 28 november 2014

