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Nieuwsbrief

Blijft België illegaal
methylphenidaat invoeren?

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB275.pdf

Sinds 2004 verbood de overheid dat de farmaceutische inspectie (ministerie van Volksgezondheid)
jaarlijks het verbruik van methylphenidaat bleef bekend maken.
Methylphenidaat is een cocaïne-stof, werkt laag gedoseerd als opwekmiddel, en dient in hogere
doseringen, net als de amfetamines, om dwangmatig psychotisch te maken.
Het bedrijf Janssens Pharmaceutica maakt immers van die laatste mogelijkheid gebruik om met
methamfetamine - Pervitin (WO-II) en Desoxyn (ADHD-medicatie in VS) - de proefdieren vooraf tot
psychotisch te drogeren, waarop men vervolgens de nieuw ontwikkelde antipsychotica kan uittesten.
Vanaf 2004 vergoedde de ziekteverzekering (ministerie van Sociale Voorzorg) de sterk verhoogde prijs
van Rilatine en dit alleen maar ten behoeve van kinderen die vooraf een attest van de geneeskundig
adviseur konden bekomen.
En precies vanaf dat jaar waren de opeenvolgende ministers van Volksgezondheid niet meer in staat,
noch bij machte om voor de internationaal verplichte rapportering van het verbruik in te staan.
Enkel het verbruik na goedkeuring door de adviseur werd opgeteld.
Van het verbruik buiten die tussenkomst van SocialeVoorzorg bestaan geen cijfers en bijgevolg ook
geen geldige invoerbewijzen, vermits die afhankelijk zijn van het totale verbruik per land.
Ik citeer een tussenkomst van de minister :
Vandaar ook de telkens terugkerende 'tekorten' in de aanvoer wanneer het lopende jaar ten einde loopt.
En er bij de douane toch eens op 'geldige' invoerbewijzen wordt gecontroleerd.

50 dagen na deze nieuwsbrief (18/01/2011) ontving de Orde van Apothekers een anonieme klacht tegen mij.
Op 18/10/2012 werd ik in hoger beroep vrijgesproken, nadat duidelijk werd dat de toenmalige minister en de vorige premier zich op een heimelijke
manier hadden bediend van de diensten van een door de maatschappij zwaar verfoeide bende.
Niettemin blijft de heksenjacht onverminderd doorgaan.
Vandaar mijn vraag aan de huidige minister van Volksgezondheid.
Mogen de cijfers - over methylphenidaat - die door de farmaceutische inspectie verplicht worden bijgehouden, eindelijk openbaar, net zoals die
openbaar werden gemaakt in al de jaren, die 2004 voorafgingen.
Bovendien kan dit bekendmaken tevens de huidige minister van Justitie van een kwalijke erfenis uit het verleden bevrijden.
Strafzaken, die al veel te lang stinkend liggen te rotten omwille van onaantastbaar gewaande geprivilegieerden.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 2 november 2015

