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Nieuwsbrief

Peniel orgasme, met dank aan
EBM en FIF-based medicine
Heer, vergeef het hen, want ze weten (gelukkig) niet wat ze doen.

http://www.pw.nl/nieuws/nieuwsberichten/herexamen/herexamen-2015-pw-50

Vroegtijdige zaadlozing, eerste keus bij behandeling.
Maar er zijn drie keuzemogelijkheden.
Paroxetine, sertraline en dapoxetine.
paroxetine (Glaxo), de dubbele molecule waarvan een deeltje een cocaïne-achtige is en het andere deel als een prodrug door het
lichaam tot een phenylalkylamine (amfetamine) wordt gekneed.
sertraline (Pfizer) is een phenylalkylamine die iets hoger (als een butylamine ipv. ethyl) dan de zuivere amfetamines moet
gedoseerd worden om werkzaam te zijn (cfr.Silomat, ooit).
dapoxetine (eerst Lilly, dan Johnson&Johnson) een dubbele molecule waarvan de actieve (lichte) component en een verzwakte
phenylalkylamine, een kortstondige relaxatie (verdoving?) - als een methylamine - teweegbrengt, waardoor die stof - naar analogie
met de andere methylamines (ketalar) minder geschikt is voor dagelijks anti-depressief gebruik.
Ik verkneukel mij aan de ijver waarmee evidence based medicine zich schijnt te willen storten op die erotische gedragsbeleving van
het mensdom.
Lees ik nu toevallig op Wikipedia

Amfetamines (phenylalkylamines) zouden erectieproblemen kunnen doen ontstaan.
Wel, wel, wel!
Een bijwerking die meteen tot een therapeutische indicatie wordt gebombardeerd.
Mooi zo, in het wereldje van multinationale zorgverstrekkers.
En hoe liggen de financiële belangen bij de instanties die de bevolking medisch-therapeutisch 'adviseren'?
Wie sponsort wie, en wie het meest?
Zo ongeveer de enige kennis die dit wereldje op de aardbol rijk is.
Gelukkig waakt het medisch FIF-syndroom erover dat het alleen maar bij de positieve berichten blijft.
Je mag er niet aan denken dat wie gênant en onbedoeld te snel klaarkomt vooraf tot psychotisch wordt geprepareerd om een en
ander op het gepaste moment al jubelend kwijt kunnen te raken.
De drie stoffen in aanbieding zijn immers psychotica van dezelfde soort.
Maar laat nu tevens ook (evidence based) bekend zijn dat het therapeutisch (en commercieel) meer loont om die dingen trouw en
chronisch te gebruiken, al was het maar om niet opnieuw of snel te hervallen in die chronische 'aandoening' die het feest verpest.
Dan ontstaat uiteindelijk een situatie dat door het grootste deel van artsenberoep professioneel wel bekend is, namelijk een
vervelend psychotisch gedrag.
En ook daar bestaat een arsenaal in aanbieding.
In bijna alle gevallen zijn anti-psychotica (neuroleptica) simpelweg psychotica in hogere doseringen, die het ontstane controleverlies
over het gedrag meteen corrigeren tot een, curatief 'dwangmatig' en dus 'gekalmeerd', weliswaar ook psychotisch gedrag.
Wat buitenstaanders oneerbiedig 'zombie-gedrag' noemen, maar die buitenstaanders kennen vanzelfsprekend niets van
geneeskunde.
Maar nu ontstaan de leuke dingen des levens.
Het verkneukelen.
Stel nu eens, je bruist van de vitaliteit tot overlopens toe, maar omdat niemand in het medisch bedrijf weet hoe men dit soort van
normaal gedrag binnen therapeutische perken moet houden, heeft men er een ziekte of een aandoening voor verzonnen.
Er bestaat immers geen definitie van normaal gedrag, wat een toetsing eraan onmogelijk maakt.
Beter nog, voor de ultieme therapeutische prestatie zorgt deze combinatie:

Schijnbaar niets aan de hand dus.
Bovendien bestaan zelfs gebruikersrichtlijnen om het
tijdstip van klaarkomen (bijna) nauwkeurig te
programmeren.
Vroeger mislukte al eens een poging daartoe om hetzelfde
effect te bereiken met amper één stof, die dan voor de
gelegenheid een triple-vermogen kreeg toebedeeld.
"Lachend klaarkomende muisjes torpederen redding
SSRI's", uit nieuwsbrief 587 van 2 november 2012.

Ik begrijp dat dit een ernstige materie is, vandaar dan ook
mijn oprechte waarschuwing bij deze.
Gevallen die in de geneeskunde alvast reeds bekend zijn.
Maar we hadden het over voortijdige zaadlozing als een
herexamen in het pharmaceutisch weekblad.
Begrijpt iemand nu waarom dit allemaal chemisch moet
behandeld worden?
Maar vooral: waarom niemand MAG weten dat dit comfort
tot stand komt door eerst met een psychoticum een
seksuele stoornis te veroorzaken.
Die stoornis vervolgens met antipsychotica proberen te
behandelen, waarmee uiteindelijk de ultieme kanjer van
een erotisch evenement tot stand komt.
Waarbij het behandelend team uiteindelijk besloot... (en ik
citeer het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde NED TIJDSCHR GENEESKD. 2011;155:A3132)

Waardoor die auteurs in het NTVG verrast bleken te zijn dat nog iets anders dan een tong door butyrofenon-gebruik, stokstijf komt te
staan.
En bovendien nog opgelucht zijn dat simpel masturberen uiteindelijk wel nog scheen te lukken, niettegenstaande de ingewikkeld
medisch technische uitleg, die aan het peniele gebeuren in het stukje was gewijd.
Niet alleen het fenomeen butyrofenon is hier de schuldige, maar wel het ondeskundig en tegelijk uitlokken van psychosen om ze dan
meteen ook ('bipolair') tegen te gaan.
Immers...

Of.... hoe men ziekten 'on demand' kan uitvinden of uitlokken om dan uiteindelijk in lengte van dagen alles wat
eruit voortkomt lucratief te kunnen behandelen.
Maar vertel aan niemand dat ik dit gezegd zou hebben.
Ik heb alleen maar de puzzelstukjes bij elkaar gelegd.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 11 december 2015

