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Nieuwsbrief

Debat voeren op
wetenschappelijke evidentie
In de moderne geneeskunde is wetenschappelijke evidentie een oxymoron,
zoiets als een 'droge' sherry of 'zwarte' sneeuw.

Het debat over Lyme had in 2011 al kunnen uitgeklaard zijn, maar in die periode was Big Pharma meer bezorgd om gevaarlijke ketterijen
over de werking van succesmedicatie te bestrijden eerder dan om de bevolking te beschermen tegen de eigen 'veilige' schadelijke stoffen
met een 'onbekende' werking.
En toch bestaan in het medisch gebeuren blijkbaar wel evidenties, die met medisch-'wetenschappelijke' argumenten, voor het brede
publiek worden achtergehouden.
Iets wat als het FIF-syndroom voor de buitenwereld wel gekend is, en waarbij de verstandig gewaande patiënten die eraan lijden enig
ziekte-inzicht totaal vreemd is.
Het beoordelingsvermogen om de effecten van psychotisch makende stoffen te willen kennen en te willen herkennen zou de bevolking veel
minder afhankelijk maken van lieden die het wetenschappelijk zijn niet eens hoeven te bewijzen.
Want stel nu eens dat geneeskunde en maatschappij wel zouden willen weten waarvoor ze ogen en oren dichtknijpen?
Hoelang zouden dat soort van steriele
discussies in strafzaken nog standhouden?
Vraagt trouwens zich nooit eens iemand af,
wie er eigenlijk baat heeft dat agressie
wordt gepleegd?
Of nog anders?
Stel nu eens dat artsen, universiteiten en
beleidsmakers wel zouden (willen) weten
hoe die TOP-10 van medicatie WEL werkt
en daardoor agressie veroorzaakt...
Ik mag er niet aan denken, hoe simpel het
allemaal had kunnen zijn.
Maar misschien is het wel zo dat mensen
eerst aan het moorden moeten slaan, om
dan vakkundig door specialisten in de
zonder-kennis-kunde 'medisch' 'geholpen'
moeten worden.
Die ze vakkundig chemisch laten
balanceren op psychotica en
antipsychotica.
Beste Fernand,
In onze plaatselijke krant is een discussie gaande over de relatie antidepressiva en gewelddadig gedrag.
Dit naar aanleiding van het bericht dat een man hier uit xxxxxx zijn vrouw vermoordde nadat hij antidepressiva had gebruikt.
Je kunt het opzoeken op de site vanxxxxxx.nl de titel van het artikel is: van depri naar moorddadig
De in Nl zeer bekende advocaat Spong verdedigt op dit moment een zelfde geval.
Ik hoop dat je hier weer wat mee kunt.
Hartelijke groet,
Uiteindelijk...
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