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Nieuwsbrief

Wedloop in de kwak-kunde
van signaalstoffen

GLP-1 achtige stoffen zijn DPP-4 remmers en de helende werking bij
diabetes steunt niet op het bekijken van mooie couleuren op MRIscans.
Met die speeltjes stellen techneuten alleen de evidenties vast waarmee
chemische stoffen iets tot stand brengen.
Terwijl angstvallig, maar terwille de sponsors, wordt vermeden om met
kennis van zaken te verklaren waarom psychotica de moderne kwakkunde bijstaan in het in stand houden van een farmaceutische
industrie.
Dextrometorphan met een cocaïnepatroon in de molecule werkt
inderdaad ook als cocaïne en als een potent psychoticum.
Net als alle andere cocaïne-achtigen (paroxetine-trazodonemethylphenidaat (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.
Uit: "Het hoestdrankje bij diabetes".
Maar waarom maakt het diabetes-medicijn minder hongerig?

Zo jammer dat slimme hooggeleerden in wording dat helemaal niet mogen weten en nog minder schijnen
te weten.
Het hebben van kennis is schijnbaar vreemd aan deze universiteit.
Eind vorige eeuw haalde men de hongerremmers uit de handel omwille van de sterfgevallen ermee.
Die waren te wijten aan de moleculen met daarin een psychoticum-patroon.
Nu toon ik al twaalf jaar aan welke therapeutisch gebruikte stoffen ook dit patroon gebruiken om
winstgevende handeltjes mogelijk te maken op wat men 'medisch gebruik' pleegt te noemen.
Dit aantonen wordt niet in dank aangenomen, meer zelfs het blijkt een gevaarlijke ketterij te zijn.
Maar wanneer nu ook dit patroon hartfalen veroorzaakt bij anti-diabetes-producten, reageert de intussen
klassiek geworden FIF-based medicine, door obstinaat de andere kant op te kijken.
En moet een wetenschappelijk gewaand proefschrift de goede boodschap verkondigen.
Aan VU-Amsterdam promoveert Liselotte van Bloemendaal tot opperste bekwaamheid, door aan te tonen
dat een psychoticum die men tot een orale anti-diabetesstof heeft uitgeroepen ook als anorecticum kan
gebruikt worden.
Iets wat men al wist in de vorige eeuw, en waardoor toen al die stoffen uit de handel werden genomen.
Formidabel dat men met zo een kwakkel aan een universiteit kan promoveren.
Iets wat al een eeuwigheid zelfs door de publieke media bekend was, maar nog niet tot bij de universiteit.
Een tempel waar, zoals ook al sinds enkele tijd bekend is, de wetenschap al ver zoek zou zijn.
Foei, Liselotte van Bloemendaal.
Ik wens je een succesvolle, maar blozende carrière toe in deze kwak-kunde.

Het is duidelijk dat Vriend nog niet weet dat het de mitochondriën zijn die dopamine
produceren en dat het ontbreken van hersencellen, wat hij op de plaatjes met
mooie couleuren weet te ontwaren, meestal veroorzaakt wordt door agentia met
een vernietigende werking op alles wat lijkt op goede 'signaalstoffen'.
Dopamine en serotonine inbegrepen.
Als Vriend dit wel had 'mogen' weten dan had de man misschien wel kunnen
beseffen dat precies het gebruik van de huidige anti-Parkinson-stoffen, ook zoiets
als een FIF-bijwerking veroorzaakt.
Immers, het huidige repertorium bestaat niet alleen uit phenylethylamines maar ook
uit prodrugs, waarvan het hebben van kennis, aangeeft dat hun therapeutisch
gebruik (in de evidence-based medicine) in feite steunt op het kapot maken van
cellen met die mitochondriën.
Het lichaam reageert op die aanval zo hevig, dat de gevarenreflex, die ontstaat, het
valse beeld ( de valse evidentie) tot stand brengt waaraan de huidige zonderkennis-kunde zich blijft vergapen.
En de fabels bovendien nog verder gaat verspreiden.
Foei, Chris Vriend.
Ik wens je ook een succesvolle, maar blozende carrière toe in deze kwak-kunde.

Waaruit:

“Many initially rejected drugs are eventually approved. Of 302 new drug applications in the US from 2000 to 2012, 151 (50%)
were initially approved and 71 (24%) were approved after resubmissions.1 Some of the latter drugs became “blockbusters,”
including gabapentin, pregabalin, duloxetine, aripiprazole, and rosuvastatin. Initial concerns over safety or efficacy might be
only partially resolved during successful resubmission, and it is important that clinicians and the public are fully aware of all
remaining issues as they might guide a more judicious approach to prescribing. Trials of unapproved drugs are also much less
likely to be published than trials of licensed drugs, limiting the scientific knowledge that supports further drug development.”
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