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Nieuwsbrief

Beschermen zelfmoordpillen
tegen zelfmoord of juist niet

http://www.bmj.com/content/350/bmj.h1771

Een prangende vraag aan de medische wetenschap.
Maar natuurlijk beschermen die pillen, de evidentie leert dat men er blijft mee leven en zij die toch zelfmoorden zijn uiteindelijk
uitbehandeld, waarbij die zelfmoord niet als een zorggerelateerde calamiteit wordt beschouwd.
Een positieve evidentie dus.
Die het systeem in stand blijft houden.
Alleen...
Nu komt het.

http://www.pharmaplanet.be/nl/content/het-verband-tussen-serotonine-en-depressie-een-mythe
De bewustwording die tot stand is gekomen door de mythe en het bedrog met de fabels daarrond mag duidelijk niet al te bruusk.
Vandaar dat het geloof in de religie van de stoffetjes niet zomaar kan verketterd worden en dat even wat gas teruggenomen wordt.
Geneeskunde stelde nog niets in de plaats.
De werking van drugs die dwangmatig gelukkig , maar ook psychotisch maken, blijft tot nader orde nog steeds onbekend.
Bijgevolg... "een snelle lezing zou kunnen leiden tot foute conclusies", zoals het heet.

http://www.pharmaplanet.be/nl/node/34433?token=ngh8LtTqW25nqQ4nw8Mk&utm_campaign=1115494305&utm_content=1007532038585&utm_medium=email&utm_source=Emailvision

Redenering gaat aldus:
1) enerzijds: werkzaamheid is niet bewezen.
2) anderzijds: is de wel te behouden commerciële en reële waarde ervan (weliswaar en dan toch?) moeilijk in te schatten door - wat
algemeen bekend is als - de 'zeer sterke publicatie-bias'.
Zowel enerzijds als anderzijds laat men dus na om een diagnose te stellen op basis van falende neurotransmitters, terwijl er
medisch wel kan getoetst worden of een neurobiologische aandoening moet behandeld worden.
Maar veel erger nog, het behandelen van een symptoom gebeurt met stoffen waarvan niemand weet of mag weten op welke wijze
de chemie ervan farmacologisch de 'vermoedelijke' maar niet te achterhalen majeure defecten aanpakt.
De schadelijke bijwerkingen van het commercieel gebeuren dienen dan om als comorbiditeiten bipolair en nog meer lucratief te
corrigeren.
Dit lijkt te sterk op het gesjacher van farizeeërs uit oude bijbelse verhalen.
Maar waarom die bittere reactie van mij?
Ik hoop dat ik nooit naar deze dag zal moeten verwijzen.
Deontologisch kon en mocht ik niet ingrijpen in een situatie waarbij een 26-jaar jonge patiënt regelrecht en vakkundig de weg naar
zelfmoord wordt ingestuurd.
Simpelweg omdat het wel stellen van een wetenschappelijke medische diagnose en het wel bekend maken van de farmacologie
van de gebruikte middelen zouden kunnen leiden tot (commercieel?) 'foute conclusies'.
Zoiets knaagt.
Hier moet niet alleen een industrie blijven bestaan, maar vooral het (foute?) bijgeloof in 'de zeer sterke publicatie-bias'.
Die bovendien zelfs een reële waarde (of de werkzaamheid) niet kan inschatten.
Wee de ongelovigen en...foei, BCFI !
Apotheker Fernand Haesbrouck, 21 mei 2015

