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Nieuwsbrief

Osteogenesis Imperfecta
en Zelfmoord Veteraan
Men weet hoe men een osteogenese iatrogeen verstoort en welke chemicaliën iatrogeen
zelfmoorden veroorzaken.
Het FIF-syndroom ondersteunt de bestaande evidence based medicine, waardoor de huidige
geneeskunde ten eeuwige dage even lucratief een behandel-industrie kan in stand blijven houden.
Een voorwaarde blijft vereist: ... farmacologische kennis bannen uit het circus.

http://www.medicalfacts.nl/2015/10/20/geen-aanwijzing-voor-verhoging-zelfdoding-onder-militairen-die-op-missie-zijn-geweest/
Belachelijk onderzoek.
1.omdat het Ministerie van Defensie alle informatie aanlevert en vooraf heeft geselecteerd.
2, alleen militairen die op missie in Afghanistan en Irak zijn geweest. De rest zoals de missie in Libanon, Bosnië etc zijn niet in het onderzoek
betrokken.
3. PTSS kan pas na jaren optreden en kan niet geheel onderzocht zijn. Paniekreacties en ernstige depressies (zoals voorkomend binnen de
PTSS) kunnen zelfmoord veroorzaken, maar ook in scene gezette “ongelukken” met de dood als gevolg.
Dit laatste om het gezin of de familie niet te belasten en de levensverzekering en andere verzekeringen te laten uitkeren.
4. Gezinsleden en familieleden als direct betrokkenen/informanten zijn niet ondervraagd en dus is er geen sprake van een volledig en
betrouwbaar onderzoek, hooguit een papieren exercitie met een heleboel aannames waarvoor geen feitelijke informatie is gevonden.
Het Ministerie doet alleen aan valse beeldvorming om zichzelf vrij te pleiten, maar als gezonde en dus geestelijk en lichamelijk goedgekeurde
mannen en vrouwen die bovendien getraind zijn in stressbestendigheid nu zelfmoord plegen dan betekent dat, dat zij onvoldoende nazorg
hebben gekregen.
Hun hulpverleners zijn in gebreke omdat zij de ernst van deze zaken niet hebben gezien of hebben onderschat en onvoldoende actie hebben
genomen om de zelfmoord te voorkomen.
Elke zelfmoord van een militair is er een teveel.
Mvg,
Frits

De nieuwsbrieven 688 en 690 tonen overduidelijk aan hoe psychotisch makende stoffen,
zowel in de geneeskunde als recreatief nieuwe generaties belasten met aangetast
groeimateriaal.
Precies omdat het medisch en het off-label-gebruik voor vrijetijdsbesteding ervan goed
opbrengt, verzwijgen overheden, universiteiten en de media op welke manier een en
ander in zijn werk gaat.
Dit blijft niet duren.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 23 oktober 2015

