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Nieuwsbrief

Hoestdrankje bij diabetes:
informatie steunt op
desinformatie

Hoestdrankje brengt bloedsuiker omlaag
Amsterdam.
Een simpel hoestdrankje dat gewoon bij de apotheek te koop is, stimuleert de afgifte van insuline en verlaagt de
bloedsuikerspiegel. Dat schrijft een internationaal team van Europese onderzoekers vandaag in Nature Medicine.
De werkzame stof dextromethorfan in drankjes tegen kriebelhoest remt receptoreiwitten op de insulineproducerende cellen in de alvleesklier. Dat bleek in een kleine proef bij diabetes type 2-patiënten de werking van
deze cellen te verbeteren. In celkweek bleek bovendien dat insulineproducerende cellen met dextromethorfan
langer meegaan. Mogelijk is dextromethorfan een welkom ondersteunend geneesmiddel voor diabetici. (NRC)
Dit artikel is verschenen in het NRC Handelsblad van dinsdag 17 maart 2015 op pagina 19

http://zoeken.nrc.nl/article-locations?locations=%7B%22channel%22%3A%22losse-artikelen%22%2C%22medium%22%3A%22web%22%7D&redirect=true&urn=urn%3Anews-item%3Anrchandels

Wat verzwijgt de krant?
En omwille van welke belangen?
Dextrometorphan met een cocaïnepatroon in de molecule werkt inderdaad ook als cocaïne en als een potent psychoticum.
Net als alle andere cocaïne-achtigen (paroxetine-trazodone-methylphenidaat (Ritalin-Concerta)), is door dat herkenbare patroon, de
werking van die stof zeer voorspelbaar.
Een geoefend chemicus ziet zoiets meteen, terwijl wie onderzoekt onder de dwingelandij en de mindcontrol van evidence en FIF, heel
wat fondsen nutteloos gaat verspillen om te vermijden wat in een oogopslag meteen kan vastgesteld worden.
Voordeel evenwel van vele afzonderlijke dossiertjes speelt in de kaart van een bestuurlijke strategie.
Sommige bundeltjes dwepen met hoera-gegevens (evidence-based), anderen dan weer hinken en struikelen op hallucinaties,
hartstoornissen, controleverlies over gedrag en zelfs over verslaving of gewenning.
Iets wat vervolgens handig door een stringend-heersend FIF-syndroom tot commerciële en zeer pietluttige dimensies wordt
teruggebracht.
Immers, wanneer diabetes tot hoofdzaak is verheven, maalt men minder om wat cardiale of psychologische mankementjes, en die
verschijnen dan ook in de heel kleine lettertjes.
Voor die cardiale of psychiatrische markt draaien bovendien ook winstgevende activiteiten met gelijkaardige psychotica in de
aanbieding, maar met andere koosnaampjes en meer aangepaste positieve dossiertjes.
Leven en laten leven, is het motto.
Bemerk hoe je zelfs met Rilatine bijna alles kan behandelen.

Om af te sluiten een verrassende mededeling van de openbare omroep in België.
Op vrijdag 20 maart om 18u40 en op zondag 22 maart om 16u40 wordt voor de zevende en achtste keer de Panorama-uitzending op Canvas
getoond over 'De notaris verdeelt.'
In die uitzending vertel ik onder meer het verhaal waarbij ik ter gelegenheid van de verkoop van een klein huisje geconfronteerd werd met een
poging tot chantage vanwege die openbare ambtenaren.
Door te weigeren in te gaan op die chantagepoging, is de akte bij die verkoop nog steeds niet doorgegaan, zit de situatie al bijna vier jaar
muurvast, en was ik genoodzaakt om tegen die openbare ambtenaren een strafklacht in te dienen in augustus 2013.
Maar waarom viel ik vandaag bijna van de stoel ?
Precies op 20 maart (overmorgen, dus en de zevende uitzending van onder meer ook mijn verhaal daarover), beslist de raadkamer of mijn
strafklacht van 22/08/2013, wordt doorgestuurd naar de correctionele rechtbank.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 18 maart 2015

