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Nieuwsbrief

Onstuitbare evolutie:
van EBM naar FBM, van
ADHD naar GPOS
EBM staat voor Evidence-Based-Medicine en FBM voor FIF-Based-Medicine.
FIF staat voor F*** Inconvenient Facts.
ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
GPOS staat voor Geprojecteerd Pedagogisch Onmacht Syndroom.
Die evolutie slaat toe omdat de oorspronkelijke slogans nooit steunden op wetenschappelijke kennis,
maar op een gekleurde perceptie van overvloedig commercieel materiaal, gebaseerd op fabels.
Decennia lang concludeerde elk pseudo-wetenschappelijk geschrijf dat nog meer onderzoek zal nodig
zijn, terwijl op een steeds aanzwellender manier de zogenoemde inconvenient facts een restauratie van
elementaire kennis alsmaar urgenter maken.
Ik illustreer.
februari 2007 - op basis van kennis.

1 september 2009 - op mijn blog

http://www.adhdfraude.net/blog/?p=1020

15 augustus 2012
Jerome KAGAN, Psychology's Ghost - The Crisis in the Profession and the Way Back, Yale University Press, 416 Blz
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16 maart 2014

http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1810606/2014/03/12/Neuroloog-trekt-conclusie-ADHD-bestaat-niet.dhtm
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Komt daar bovenop dan nog de catechismus van de fabels.
Allemaal puur verzonnen tot meerdere eer en glorie van genezers zonder kennis in de zonder-kennis-kunde.
Serotonine bij depressies, dopamine bij ADHD, stotteren enz.
Magische stofjes, die niemand kan doseren, en waarvan GEEN kat KAN aantonen wat amfetamine- en (of)
cocaïne-producten daar iets ten goede mee uitrichten.
2 september 2014
http://www.ninefornews.nl/alles-wat-weten-de-behandeling-van-depressie-klopt-niet/

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140827111946.htm

Terwijl deze logica, die op kennis steunt, voor de kwakzalverij
nog steeds een levensgroot taboe betekent.
( uit de nieuwsbrieven 146 van 17 november 2009 en 822 van
28 augustus 2014)

De SSRI-kolder.
Of blijft men geloven, dat serotonine iets met depressies doet of dopamine iets met ADHD?
Toonde al ooit iemand aan hoeveel serotonine er tekort moet zijn, om met het nieuwe amfetaminepatroon te drogeren, zelfs tot psychotisch?
Of vindt men geen tekorten in de hersenen, omdat men doodgewoon nalaat om ook de serotonine in de buik te meten?
Hetzelfde met dopamine bij ADHD.
Dacht de psychiatrie er ooit al eens aan om de oorzaken van veel ellende in de buik te gaan zoeken?Waarom spelen alle psychiatrische
ziekten zich in de hersenen af?
Al zijn er wel psychiaters bekend, die het toch wat lager gaan zoeken.
Wanneer elke morgen de anorexia-meisjes zich poedelnaakt moeten aanbieden om door de psychiater persoonlijk en 'eigenhandig' gewogen
te worden.
Er is zoveel dat men verkiest, niet te willen weten.
Zoals, hoe het boosten van serotonine of dopamine een comorbiditeit van psychotisch gedrag, wanen, stemmen horen en agressie doet
ontstaan.
Dat men dan met antipsychotica moet corrigeren, terwijl ook niemand wil geweten hebben dat SSRI's en ADHD-medicatie eigenlijk psychotica
zijn.
Precies omdat men ze SSRI's of dopamineheropnameremmers heeft genoemd.
Medisch gaat de redenering aldus:
Ze zijn geen psychotica omdat men ze zo niet heeft genoemd.
Ze noemen wel SSRI's, omdat men niet eens wil of kan weten wat ze met serotonine te maken hebben.
Laat dit dan maar onbelangrijk zijn, want de wetenschap stelt, dat men het beter allemaal niet weet.
Zo behandelen we goed en verdienen we veel geld.
Tot de psychiatrie het ooit eens zal afleren om te willen kijken in de kop naar stoffetjes die er niet zijn.
Maar wat zijn 'wanen' dan weer?
17 november 2009 en 28 augustus 2014 en … 3 maart 2014

Laat mijn besluit dan precies hetzelfde zijn als de aanhef.
EBM staat voor Evidence-Based-Medicine en FBM voor FIF-Based-Medicine.
FIF staat voor F*** Inconvenient Facts.
ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
GPOS staat voor Geprojecteerd Pedagogisch Onmacht Syndroom.
Die evolutie slaat toe omdat de oorspronkelijke slogans nooit steunden op wetenschappelijke kennis,
maar op een gekleurde perceptie van overvloedig commercieel materiaal, gebaseerd op fabels.
Decennia lang concludeerde elk pseudo-wetenschappelijk geschrijf dat nog meer onderzoek zal nodig
zijn, terwijl op een steeds aanzwellender manier de zogenoemde inconvenient facts een restauratie van
elementaire kennis alsmaar urgenter maken.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 3 maart 2015

