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Nieuwsbrief

FIF-based-medicine
vervangt voortaan
medische evidentie
Medici en overheid organiseren agressie in de maatschappij.
Die agressie wordt bij kinderen zelfs liefkozend vijandigheid genoemd.
Toch niet: 'to enslave every man, woman and child'? (JF Kennedy-1963).

Noteer dat het soort van klinische studies om een registratie te bekomen gewoonlijk tussen de twee en de zes weken duren.
Hier schrijven we 7 januari 2005.
In de loop van 2005 en begin 2006 kwam Strattera, als een vermomde Prozac (maar vier keer zo hoog te doseren bij kinderen) in Europa op de markt.
En wat gebeurt?

Paroxetine en SSRI's overleven hiermee de storm.
Maar TheLancet is er dat jaar niet helemaal gerust in en schrijft
(overgenomen uit : ADHD-medicatie: Medische Megablunder – februari 2007, pagina 67)

Maar na jaren komt Sierre en Andreas Lubitz en komen de
niet-zorggerelateerde-calamiteiten, zoals zelfmoorden en
mateloze agressie.
Terwijl die agressie bij kinderen eufemistisch het label
'vijandigheid' opgeplakt krijgt, en daardoor een meer
vriendelijke bejegening te beurt valt.
Gelukkig blijven die calamiteiten buiten zowel de medische
wetenschap als buiten de medische evidenties.
Intussen is Sierre een hoofdstuk dat vakkundig onder de
mat is geveegd.
De Zwitserse overheid seponeert de zaak omdat de
paroxetine-fabrikant dat land stevig pampert.
Blijft het hoofdstuk agressie.
Misschien alleen maar door een onbehandelbare
vijandigheid van de piloot stortte het vliegtuig neer met heel
wat passagiers aan boord.
Misschien onder hen ook een pak passagiers onder
helende chemicaliën, waardoor die patiënten, net als de
piloot-moordenaar, voortaan als uitbehandelden in de
statistieken zullen ingevuld raken.

Zelfs in Nederland, waar men emotioneel heel wat aankan, sloeg niet alleen het medisch wereldje, maar ook de uitvoerende macht aan
het kreunen en achtte de wetgevende macht het moment rijp om in te grijpen.
Een nuchtere ziel begrijpt dat een zogenoemde 'jeugdige vijandigheid' uit de vriendelijke bijwerkingen niet zomaar in zinloze
moordlustige agressie kan omslaan, zonder dat daarvoor een eenvoudige verklaring moest gevonden worden.
Vandaar de noodkreet van de TweedeKamer, die de overwerkte bemoeienissen van zorgaanbieders en de alwetende promotoren van
psychotisch makende stoffen niet helemaal meer vertrouwde.
Er moest en er zou een onderzoek komen.
En dat kwam er ook.
Mijn sche(r)ts daarover kon ik uiteindelijk echt niet voor mezelf houden:

Daarbij is te betreuren dat één zinvol advies van de
velen niet in de openbaarheid (mocht? of) kon komen,
wat meteen een juistere beoordeling van het ontstane
probleem had kunnen brengen.
Terwijl op dit ogenblik, in hangende juridische
geschillen, de daardoor blijvende onduidelijkheid over
de werking en bijwerkingen van die stoffen ervoor zorgt
dat de rechten op een eerlijk proces van sommige
beklaagden worden geschaad.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 22 september 2015

