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Nieuwsbrief

Epilepsie: goudmijn
of achillespees voor
big-farma
Epilepsie is de afgod geworden die men niet
alleen blijft vereren, maar die zelfs iatrogeen
wordt in stand gehouden.
Intussen zijn enkele generaties tot de evidenties
van een mindcontrol bekeerd, zodat niemand
van zij die diagnosticeren en behandelingen
instellen, nog in staat is om farmacologisch of
chemisch een evaluatie te maken, van waarmee
men de patiënt schade toebrengt.

Epilepsie is de afgod geworden die men niet alleen blijft vereren, maar die zelfs iatrogeen wordt in stand gehouden.
Intussen zijn enkele generaties tot de evidenties van een mindcontrol bekeerd, zodat niemand van zij die diagnosticeren en
behandelingen instellen, nog in staat is om farmacologisch of chemisch een evaluatie te maken, van waarmee men de patiënt schade
toebrengt.
Bovendien spinnen hogere overheden garen bij een soepel draaiende ziekte-industrie.
Immers, het zelf investeren in de veiligheid van stoffen en de kost ervan is definitief in handen gekomen van de producenten, waardoor
het geslijm van stevig lobbywerk handig een gebrek aan kennis dient te maskeren.
De mindcontrol van gestuurde evidenties en een verblindend FIF-beleid hebben een welvarend gezondheids-imperium tot stand
gebracht.
Tot de paardenbril van het DSM-committee niet alleen geen horizon meer ontwaart, maar zelfs in de dadingsdrang volledig de pedalen
is kwijtgeraakt.

Maar de achilles-pees van epilepsie...
"Epilepsie zou het gevolg zijn van chronische
afwijkingen in de hersenstructuur, welke leiden
tot abnormale en/of gesynchroniseerde
activiteit van neuronen. "( Wikipedia)
En verder:
"Er is een sterke correlatie gevonden tussen
schizofrenie en epilepsie. Ze zijn aan elkaar
verbonden. Mensen met epilepsie hebben een
8 keer grotere kans om schizofrenie te
ontwikkelen. Mensen met schizofrenie hebben
een zes keer grotere kans op epilepsie. "
Zo te zien een systeem dat zichzelf in stand
houdt.
Ik wantrouw het steeds, wanneer het woordje
"zou' eraan te pas komt.
Laat ons die stelling eens toetsen aan 'kennis'
over de werking van neuronen en over de
invloed van het toedienen van neuronverwoestende chemische stoffen.

Honderden miljarden neuronen in het lichaam vormen het netwerk waarlangs een samenspel van (verschillende) elektrische prikkels
ervoor zorgt dat het organisme als een menselijk lichaam functioneert.
Per onderdeel van het netwerk levert elk neuron, milliseconde per milliseconde, de vereiste 'toetsaanslag' om een en ander synchroon
te sturen.
De energie daarvan komt uit de verschillende reservoirs in elk neuron (vesikels) en die reservoirs blijven op peil dankzij de
mitochondriën.
Vergelijk het produceren van energie met de functie van chlorofyl bij de planten, waar CO2 naar zuurstof en koolstof (hout) wordt
omgezet.
Uit de voeding halen die mitochondriën de zogenoemde 'signaalstoffen', die niet dienen om fameuze signalen op het gedrag te geven,
maar wel de energie om elektrische modulaties van een circuit te sturen, die zowel op centraal niveau als perifeer een fijnregeling tot
stand brengen van wat we het normaal functioneren noemen.
Uit het werk van deWied (1974) en Pennings (1997) onthouden we dat het toedienen van stoffen met een bijna identiek patroon als die
'signaalstoffen' het kapotmaken van neuronen veroorzaakt.
Wat meteen vertaald wordt in onder meer een ander gedrag, een veranderde perceptie en de vanzelfsprekende reactie van het lichaam
op die aanval van de eigen integriteit.
Zie ook :
http://www.megablunder.net/werking
Waardoor een 'onaangepast' of 'vreemd' of 'schizofreen?' gedrag ontstaat en misschien wel dit, zoals we uit de redenering over
epilepsie mogen onthouden:
'Bij partiële epilepsie ontstaan, door plaatselijke elektrische ontladingen (een focus of haard genoemd), verschijnselen die
overeenkomen met de functie van het betreffende hersendeel. De symptomen die optreden zijn dus afhankelijk van het hersendeel. De
aanval (elektrische ontladingen) kan zich uitbreiden en dan door de betrokkenheid van een ander hersendeel andere symptomen
veroorzaken. '
Immers:
"Er is een sterke correlatie gevonden tussen schizofrenie en epilepsie. Ze zijn aan elkaar verbonden. Mensen met epilepsie
hebben een 8 keer grotere kans om schizofrenie te ontwikkelen. Mensen met schizofrenie hebben een zes keer grotere kans op
epilepsie. "
Wat besluiten we daaruit?
Meestal spreekt men over schizofrenie wanneer het gaat over een 'ander' dan 'normaal' gedrag.
Men neemt aan dat het normaal gedrag het resultaat is van een vlekkeloos samenspel van de elektrische 'toetsaanslagen', die organen
of hersenfuncties op een 'aanvaardbare' manier laten functioneren.
Nu al twaalf jaar toon ik aan dat chemische patronen, die op hun manier schijnbaar therapeutisch te werk gaan, in feite niets anders tot
stand brengen dan het castreren van onderdelen van een geoliede machine, waarbij uiteindelijk een ander gedrag ('schizofrenie?') of
een welbehagen ('antidepressief' of 'doping' - door de ontstane gevarenreflex) of een dwangmatig gekalmeerd of zelfs een
bewustzijnsverlies, door hogere doses ontstaat.
We verzwijgen dan nog zedig dat door de gevarenreflex, het lichaam ook versneld antistoffen gaat vormen om de schadelijke indringers
te verwijderen.
Het chronisch, en op een zeer hoog tempo weefsels dwingen om die antistoffen te produceren, verklaart waarom die massieve
celdelingen uiteindelijk ook kankers gaan vormen.
Laat dit dan slechts een klein detail wezen, maar wel een gigantische reden om alvast de echte werking van psychotropen wereldwijd
achter te houden.
Samengevat:
Psychotica, onder de vlag van medische of farmaceutische koosnaampjes, veroorzaken psychotisch gedrag.
Laat ons nu voor waarheid aannemen dat er een sterke correlatie bestaat tussen schizofrenie (psychotisch gedrag?) en epilepsie, dan
kunnen wij ons afvragen hoe verstandig het blijft om ook epilepsie te behandelen met 'geneesmiddelen', die nog meer schade
toebrengen aan de energievoorziening van het zenuwstelsel.
Staren we ons immers niet -evidence based - blind op het schijnbaar rustgevend effect dat hoge doseringen psychotica zogezegd
therapeutisch veroorzaken?
Waardoor we - hopelijk, zonder er zelf van bewust te zijn – er een lucratieve bezigheid mee creëren die iatrogeen een even evidenceen FIF-based bedrijf blijft onderhouden.
Ik kan natuurlijk ook ongelijk hebben, maar is het niet zo dat medici anders wel - evidence based? - weten hoe in sommige situaties het
toedienen van anti-epileptica ook het serotonine-syndroom veroorzaakt of misschien ook wel een variant op epilepsie?
Wie zal het zeggen?
Als MAO-remmers of andere phenylalkylamines onverenigbaar zijn met anti-epileptica, is het dan verstandig om Depakine als een antiepilepticum, voor te schrijven bij patiënten met anti-depressiva en tal van andere aandoeningen die men behandelt door zogezegd
therapeutisch een gevarenreflex tot stand te brengen.
Het is immers bekend dat Depakine-gebruik positief test op methamfetamine, dat op zijn beurt ook epilepsie kan veroorzaken,
doordat gebufferd valproinezuur met de afbraak van voeding reageert om een nieuw en performant phenylethylamine te vormen.
Goe bezig ....
Een fenomeen dat in medisch, therapeutische kringen als de 'bullshit van Haesbrouck' bekend staat.
Gewoon omdat het met kennis te maken heeft.
Ik denk nog steeds dat men het teveel in het hoofd gaat zoeken, en intussen een ganse (nog gezonde) infrastructuur van elektrische
prikkels om zeep aan het helpen is.
Door obstinaat op het vlak van kennis naar de verkeerde en commerciële kant te willen kijken.
Uit nieuwsbrief 146 van 17 november 2009:

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 anorexiameisjes 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?
Apotheker Fernand Haesbrouck, 17 november 2009

En het geldgewin, hoor ik vragen?

‘Pfizer manipuleerde prijs’
Farmacie
●

Prijs van epilepsiemedicijn zou in Groot-Brittannië 25 maal te hoog zijn.
Door een onzer redacteuren
Amsterdam.
Farmaciereus Pfizer wordt door de Britse markttoezichthouder CMA beschuldigd van prijsmanipulatie van een epilepsiemedicijn.
Hierdoor zou het middel meer dan 25 keer duurder zijn uitgevallen.
Als de CMA weet te bewijzen dat Pfizer samen met Flynn Pharma de Britse en Europese kartelwetgeving heeft overtreden, kan Pfizer
een boete krijgen van maximaal tien procent van de wereldwijde omzet. Het bedrijf boekte in 2014 een omzet van omgerekend 45
miljard euro.
De zaak draait om een medicijn dat Pfizer tot september 2012 zelf maakte onder merknaam Epanutin. In die maand verkocht het in de
Verenigde Staten gevestigde bedrijf de rechten voor de verkoop aan Flynn.
De Britse National Health Service (NHS) was vervolgens veel meer kwijt aan het medicijn. Voor de circa 50.000 gebruikers was de
rekening voor september 2012 ongeveer 2,3 miljoen pond (3,3 miljoen euro) per jaar. In 2013 moest 50 miljoen pond worden betaald, in
2014 40 miljoen pond. Volgens de CMA vroeg Pfizer 8 tot 17 keer meer aan Flynn voor het medicijn. Dat bedrijf rekende vervolgens 25
tot 27 keer meer aan consumenten.
De CMA neemt de zaak hoop op omdat zo veel mensen afhankelijk zijn van het medicijn. „Hoewel bedrijven in het algemeen vrij zijn
om hun prijs vast te stellen, hebben bedrijven met een dominante positie een speciale verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat
hun gedrag echte concurrentie niet bemoeilijkt en dat hun prijzen niet excessief en oneerlijk zijn”, zegt CMA-directeur Ann Pope.
Pfizer en Flynn mogen nu reageren op beschuldigingen. Tegenover persbureau Reuters heeft Pfizer laten weten „volledig mee te
werken” met het onderzoek van de Britse toezichthouder. De verkoop aan Flynn in 2012 heeft er voor gezorgd dat Pfizer het medicijn
kon blijven maken, stelt het bedrijf. De directeur van het Britse Flynn laat weten „zich fel te gaan verdedigen” tegen de beschuldigingen.
Volgens Flynn is het medicijn „concurrerend” geprijsd.
Het Amerikaanse Pfizer lag vorig jaar ook al onder vuur in Groot-Brittannië omdat het de Britse concurrent AstraZeneca over wilde
nemen, puur vanwege belastingvoordelen.
Dit artikel is verschenen in het NRC Handelsblad van vrijdag 7 augustus op pagina 7
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/augustus/7/pfizer-manipuleerde-prijs-1524108

Die stof wordt in het lichaam afgebroken in een eerste stap op de
meest rechtse NH (van de twee) omdat dit chemisch de meest
kwetsbare plaats is.
Wat overblijft is een stof met een variatie op het klassieke
amfetaminepatroon.
Twee phenylgroepen in plaats van een bij een phenylethylamine.
Bekijk aandachtig de bijwerkingen en de onverenigbaarheden.
http://www.drugs.com/uk/pdf/leaflet/427762.pdf?download=1
Zelfs zonder de opsomming ervan zijn ze te voorspellen aan de
hand van de structuurformule.
Jammer genoeg is wetenschap in deze totaal onbelangrijk.
.
Wat eigenlijk tot wereldnieuws wordt verheven, is de rijkdom die
men vergaart door ... wat men 'genezen' of 'medisch behandelen'
noemt.

Apotheker Fernand Haesbrouck, 12 augustus 2015

