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Nieuwsbrief

Goed zo, Maggie, volhouden:
geen woorden maar daden
Weg met evidenties en FIF, ga voor farmacologie en scheikunde.

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1428/54K1428007.pdf

Een generieke structuurwetgeving, daar pleit ik al jaren voor.
Een catechismus van indolen, phenylpiperidines, phenylalkylamines en een reeks van reagentia die als prodrugs door de spijsvertering tot
schadelijke stoffen worden omgevormd.
Hopelijk laat men die structuren niet verzuipen in een chemische toren van Babel, waarmee schrandere industrietjes opnieuw een therapeutische
poort wagenwijd openzetten om even lucratief partydrugs te blijven dealen.
De verwachting daarbij luidt dat de wetgeving, zoals momenteel, niet verder meer zal achterop lopen.
Zodat nu eindelijk de officiële bijsluiters van mindcontrol-medicatie kan ophouden de werking ervan als onbekend uit te roepen.
Terwijl intussen...

Op een debiele manier valt men op vandaag
plat achterover van de evidentie waarbij
Fentanyl ( Durogesic) een dodelijk gevaarlijk
serotoninesyndroom kan veroorzaken bij
gebruikers die ook ziek zijn aan antidepressiva,
middelen tegen menopauze, koude tenen, posttraumatisch stresssyndroom, ADHD, orale antidiabetica, anti-epileptica en zomeer.
Daar waar een eenvoudige kennis over de
farmacologie ervan, dit had kunnen voorkomen,
mocht bekend gemaakt zijn (zoals ik al jaren
probeer) hoe die stof chemisch aan Demerol
verwant is.
Lees hoe ik in 2009 berichtte over de moord op
Michael Jackson.

Het serotonine-syndroom is niets anders dan het effect dat optreedt wanneer verschillende stoffen met eenzelfde
werking (zelfde patroon, hallo Maggie!!!) synergetisch en gemakshalve een 'therapeutisch' resultaat moeten
veroorzaken.
Wat men 'eufemistisch' en welwillend serotonerge stoffen noemt, is niets anders dan een verwijzing naar de
verslavende harddrugs die een gevarenreflex doen ontstaan om een gevoel van welbehagen op te wekken.
Om daarbij te verzwijgen dat daarom het zenuwstelsel ongecontroleerd wordt 'kapotgeknipt', met een controleverlies
over (depressief ?) gedrag, maar meestal ook, een (gewilde of ongewilde?) agressie als gevolg van het verminken van
de controle-mechanismen over dat gedrag.
Ik verwijs volledigheidshalve naar enkele jaartjes terug (nu alweer bijna 5 jaar geleden), waar toen wereldwijd een top10 is gepubliceerd van medicatie die het meest agressie veroorzaakt.

Ik herhaal die even.
1. Champix (varenicline een phenylpiperidine) , 18% meer agressie.
2. Prozac (fluoxetine, een phenylalkylamine) , 10,9% meer agressie.
3. Seroxat, Paxil (paroxetine, een phenylpiperidine) , 10,3% meer agressie.
4. Pervitin, Dexedrine, Aderall, Efexor, Bupropion, XTC, metamfetamine, en de
vroegere hongerremmers zoals Ponderal – Ionamin- Acomplia, Isomeride,
diethylpropion, Reductil (amfetamines als phenylalkylamines) , 9,6% meer
agressie.
5. Lariam (mefloquine) , een piperidine gekoppeld aan een chinoline-patroon, 9,5%
meer agressie.
6. Strattera (een phenylalkylamine), zelfde actieve metaboliet als Prozac, maar 25
jaar later in de handel en voor kinderen bedoeld, 9% meer agressie.
7. Halcion, een benzodiazepine, meestal gebruikt tegen de slaapproblemen door
het dopingeffect van de antidepressiva, 8,7% meer agressie.
8. Floxifral (fluvoxamine) , als een reagens door het lichaam omgevormd tot een
piperidine kern, 8,4% meer agressie.
9. Efexor (venlafaxine), een phenyalkylamine, 8,3% meer agressie.
10. Prostiq (des-venlafaxine) een phenylalkylamine, (als metaboliet van Efexor, en
een niet-hormonale behandeling van menopauze, koude tenen, enz.) , 7,9% meer
agressie.
In deze tijden van terreur lijkt het mij gepast om even na te denken over de
buitensporige agressie die deze maatschappij op vandaag teistert.
In 1963 werd de toenmalige Amerikaanse president Kennedy vermoord omdat hij
zich zou verzetten tegen de plannen die werden gesmeed om terwille van
oorlogsdoeleinden chemische middelen en biologische agentia te maken.
Vanaf 1964 bestond geen weerstand meer tegen die plannen en intussen zijn die
middelen al wereldwijd beschikbaar.
Zelfs en dus ook in handen van diegenen tegen wie ze bedoeld waren.
Ook in ons land bestaat een illegaal circuit van middelen voor mindcontrol dat met
medeweten van Sociale Voorzorg en Volksgezondheid wordt in stand gehouden.
Ik durf niet geloven dat het beleid van vandaag dit stilzwijgend blijft gedogen.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 23 november 2015

