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Nieuwsbrief

Psychiatrie fluit FDA terug
na blunder

http://www.psychcongress.com/article/despite-fda-warning-antipsychotic-medications-are-still-used-older-patients-dementia-20013

Zover is het nu gekomen.
Het hebben van kennis afwijzen ten voordele van alleen maar positieve evidenties, kostte de medische tak van de geneeskunde een
dure tol.
Weliswaar ... en gelukkig maar ... niet financieel, maar de reputatieschade dreigt te exploderen.
De nieuwe antipsychotica waren door FDA ooit als zo veilig geëvalueerd, zodat ze voor menselijke consumptie konden dienen.
Immers, zoals het daar al jaren gebruikelijk is, telt geen farmacologie of kennis over een en ander en worden kwalijke bijwerkingen als
comorbiditeiten van de aandoening uitgeroepen.
Het uitvinden en verzinnen is immers een tweede natuur (bemerk het DSM'en tegen de sterren op).
Maar... het gericht doden van dementen blijkt ineens wel een zorggerelateerde calamiteit te zijn.
Een evidentie waar geen FIF-foef meer tegenop kan.
Vandaar de noodrem.
En de opstand van de basis.
Stel je voor... FDA wil psychiaters ontmannen door ze het gebruik van antipsychotica te ontzeggen.
Psychiaters, die net als FDA trouwens, niet eens het onderscheid kennen, tussen pathologische en iatrogene psychosen.
Want hier verzuimt FDA om aan die basis uit te leggen, hoe de huidige (door een afwezigheid van het hebben van kennis erover)
comfort-medicatie iatrogeen niet alleen bij dementie maar ook bij psychiatrische comfort-aandoeningen, verzonnen en winstgevende
comorbiditeiten tot stand brengt,waarbij de even lucratieve behandelingen ervan met neuroleptica het handeltje draaiende houden.
Geen kat die er ook maar aan denkt om iatrogeen psychotisch gedrag te behandelen door het toedienen van psychotica te stoppen.
Psychotica zijn stoffen die psychotisch maken.
Het heeft een paar generaties mogen duren.
Nog voor het Berlijns mandement uit 1920 het eeuwfeest zal vieren, zal pijnlijk bekend raken hoe een elite zich van macht en list
bedient om tot een 'Vernichting Lebensunwertes Lebens” te komen.
Medische en farmacologische kennis maakte plaats voor een bundeling van verzamelde anekdotes, waarbij alleen maar de positieve
elementen in aanmerking mogen komen.
Iedereen werd specialist met steeds toenemend beperktere capaciteiten.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 28 december 2014

