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Nieuwsbrief

Nieuwe ontwikkelingen in de
humane psychofarmacologie
Hoe scheikunde en patroonherkenning in 1974 de huidige Prozac-mythe hadden kunnen vermijden.

VanPraag en deWied zijn er in die tijd heel dicht bij geweest.
Met verstomming herlas ik pas de zeer juiste en pertinente vragen en opmerkingen van VanPraag in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde van toen.
Kon ik die mannen vandaag maar uitleggen wat intussen wel bekend is geworden over de farmacologie van de groepen stoffen waarvan
ze op dat moment alleen maar de tegenstrijdige 'evidenties' konden vaststellen.
Waardoor ze eindeloze hypothesen ( in de 'zou' en 'presume' -vorm) bleven formuleren in de hoop dat de toekomst ooit een antwoord zou
brengen.
Die toekomst en de oplossing zijn er eindelijk en zoals intussen ook bekend, gigantisch onverenigbaar met de intussen verzonnen maar
lucratieve 'medische wetenschap' over de monoamines (MA) met name de indolen (serotonine) en de catecholamines(CA), te weten
dopamine (DA) en noradrenaline(NA).
De Prozac-industrie beheerst vandaag het medisch vakgebied met de eigen fabels over die stofjes, die gebeiteld staan in academisch
gewaande opleidingen.
Ooit (in 2013) ervoer ik de verknochte gehechtheid aan het lucratieve van die heersende Prozac-sprookjes toen een vak-verantwoordelijke
professor in de farmacologie aan een Belgische (grote) universiteit de discussie over die materie hardnekkig bleef weigeren.
In het gezelschap van acht personen waarvan er zeven apothekers-met-een-specialisatie rond de tafel zaten.
Omdat intussen van mijn kant alles intussen is gezegd, kan ik weinig anders nog bijdragen door aan te tonen hoe met evidenties en FIF
de rijke artiesten in het wetenschappelijke circus blijven stoeien en bij zichzelf kennis veronderstellen (presume) door steeds maar op
dezelfde evidenties en FIF te blijven hameren.
Terwijl dit spel nu eindelijk had moeten afgelopen zijn.

Iets wat intussen al jaren had moeten bekend zijn.

Waaruit:
Al jaren waarschuw ik voor de gevaren bij het gebruik van Alzheimer-medicatie.
Dit bericht uit Medisch Contact van KNMP in Nederland heeft het vooral over de stof rivastigmine (Exelon).
In het stukje wordt terecht melding gemaakt van het gevaar op hartfalen.
Rivastigmine is net als fluoxetine en atomoxetine, trouwens, een dubbele molecule, waarbij de twee actieve delen van elkaar gescheiden zijn
door een instabiele zuurstofbrug.
Van zodra de stof in een vochtig midden terechtkomt, breekt die zuurstofbrug en leiden de twee delen een eigen leven.
Zowel bij rivastigmine als bij fluoxetine en atomoxetine komt daarbij enerzijds een psychoticum (als doping) vrij en de andere helft van
rivastigmine is een klassiek carbamaat (of urethaan), dat traditioneel als een acetylcholinesteraseremmer of als een spierverslapper door het
leven gaat.
Zou het weglaten van info over het psychoticum (die andere metaboliet), waar het dopingeffect ervoor zorgt dat kortstondige lucide momenten
optreden, bewust gebeuren, om geen vermoeden te doen ontstaan dat men hier de nog overblijvende goede neuronen ervoor opoffert?
Men beschrijft die middelen – nogal macaber grappig - als een aanvulling op de antipsychotica, terwijl het psychoticum als antidementicum,
bovendien zelf psychotisch gedrag veroorzaakt.
Waardoor de commentaar van het 'achtenswaardig' lid van CBG in de laatste paragraaf bijgevolg lachwekkend als massief ondeskundig
overkomt.Al is dit niet de eerste keer dat personeel van CBG uitblinkt in vakONkennis, wanneer het gaat over de werking van geneesmiddelen.
Sinds midden 2008 probeer ik de maatschappij te waarschuwen voor het gebruik van psychotica, waarvoor de moderne geneeskunde
eufemistische omschrijvingen gebruikt en bij aandoeningen die men meestal ofwel uitvindt ofwel veroorzaakt worden precies door diezelfde
psychotica.
Een historiek van een en ander kan men opfrissen via de nieuwsbrieven 98 (2 juli 2009) “Medisch drugskartel muilkorft Belgische pers”, 99 (4
juli 2009) “Pillen helpen zelden bij Alzheimer” en 174 (9 februari 2010) “Gekakel in medisch hoenderhok” .
Waarbij die laatste verwijst naar een artikel uit DeStandaard (17 juli 2008), dat stelt dat een Alzheimer-product (Aricept), net zo goed ook antidepressief (Efexor) als doping kan gebruikt worden.
Immers venlafaxine (Efexor) bevat chemisch een 'zuiver' amfetaminepatroon als psychoticum en wordt aan de man gebracht als een SSRI.
Een zogeheten selectieve serotonineheropnameremmer, terwijl de term 'reuptake' ooit compleet verzonnen werd om commercieel te
verdoezelen dat men eigenlijk patiënten simpelweg drogeert.
Toch vreemd hoe overheden, geneeskunde en media een en ander achterhouden voor de bevolking.
En steeds blijven zwijgen.
Hoe men ook nalaat om mij zwaar te vervolgen, als ik onwaarheden zou vertellen.
Hoe men vermijdt om openbare discussies aan te gaan over, hoe al die stoffen werken, waarvan de officiële wetenschappelijke literatuur
voorhoudt, dat men de werking niet kent.
Hoe healthcare wel de term antipsychotica wil kennen, om er de bijwerkingen van psychotica bipolair mee te compenseren.
Terwijl de term psychotica door allerlei leuke andere namen werd vervangen.
Meer en meer vraag ik mij af, of dit alleen maar de platte 'onkunde' van onbekwamen zou zijn?
Apotheker Fernand Haesbrouck, 11 juni 2011.

Maar op vandaag:

Opgenomen patiënt, zonder risico op zelfmoord, slikt drie soorten psychotica.
Paroxetine in een dubbele dosis, ontpopt in het lichaam als een cocaïne-psychoticum en een prodrug die met metabolieten uit de voeding een
nieuw amfetamine-psychoticum zal vormen.
Trazolan wordt tijdens de slaap afgebroken tot mCPP een cocaïne-psychoticum.
Dit derivaat van Trazolan, als afzonderlijke party-drug, valt in ons land onder een opium-reglementering.
Depakine (NB400) drogeert net als methamfetamine (dus ook een psychoticum).
Maniprex, dat intussen vandaag werd gestopt, is lithiumcarbonaat.
De lithium-preparaten werken antidepressief door in de neuronen in de bestaande celinhoud (met fysiologische inhoud) in competitie te gaan
met de andere (wel) vitale ionen, waardoor uiteindelijk een 'normaal functionerende' zenuwcel afsterft en daardoor een 'antidepressieve'
gevarenreflex doet ontstaan waarbij toekijkende wetenschappers in de waan gaan verkeren dat de stemming erdoor verbetert.
Groot nadeel evenwel wanneer positieve evidenties geinterpreteerd worden door domoren-zonder-kennis.
Terwijl door het wel hebben van kennis, ze zouden besluiten tot het niet voorschrijven ervan.
Wat gezond is, blijft liever ook gezond.
Als apotheker zou ik de behandelende arts daarop moeten wijzen, maar mijn verhaal - dat nu al 12 jaar duurt - leerde mij, dat ik daarmee
maatschappelijk gevaar loop.
Omwille van niet-wetenschappelijk zijnde en nog minder een beroepsgevormde autoriteit.
Nu al, kan ik voorspellen dat het volgende lijntje op het medicatieplan zal ingevuld worden door Seroquel, een anti-psychoticum en dat het
vakje 'Suic.' zal veranderen in 'Matig' of 'Ernstig'.
Immers, psychotica gebruik heeft als vervelend nadeel dat daarmee zelfmoordgedachten en het vervolg daarop tot stand komen.
Met meestal dan nog een zelfmoord, uiteindelijk als een niet-zorggerelateerde calamiteit.
Ook al iets dat de huidige generatie beroepsgevormde autoritieiten zouden moeten weten, maar dit vertikken omdat zoiets op vandaag teveel
FIF-georiënteerd en dus te mijden is.
Als kennis, weliswaar.
Niet zonder risico schrijf ik dit vandaag toch, omdat ik, meer dan ooit, overtuigd blijf, dat de actie om daaraan iets te verhelpen, van de
maatschappij moet komen en ik in die zin die maatschappij daarmee gepast probeer in te lichten.
Mijn persooonlijk engagement in deze haalt al 12 jaar helemaal niets uit.
En terwijl we het nu hebben over vele jaren, hou ik eraan om even wat geschiedenis erbij te sleuren.
In 1963 werd JF Kennedy vermoord een week nadat hij het complot bekend maakte ... 'to enslave every man, woman and child...'.
In 1964 startten de moordenaar(s) en het complot het plan om mindcontrol te organiseren.

In 1969 betaalden de overheden onderzoeken naar een biologisch agens, waartegen geen immuniteit zou bestaan.
Iets dat ik al eerder bekend maakte.

Maar wat leert de geschiedenis (1966) ons OOK nog?
There is a plot ... en er zijn (of er waren?) de chemtrails of noemen we het ... geoengineering?
Deze tekst dateert uit 1966, nadat de moordenaars van JF Kennedy het voor het zeggen kregen.

Apotheker Fernand Haesbrouck, 4 augustus 2015

