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Nieuwsbrief

Het gewassen brein
Een kazuifel-komedie om kennis koest te houden.
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Dhrn Kahn en Geuze zijn bij dit onderzoek betrokken en dat maakt mij zeer sceptisch.
Bovendien zocht ik met Google naar Het Neurale Oorlogsweb en er is was maar een treffer, namelijk die van het onderzoek zelf.
Wat voor zin heeft het om een vermoedelijke connectie toe te schrijven aan een zelfbedacht WEB wat nog nooit door iemand is ontdekt
ondanks de miljoenen soldaten met of zonder PTSS.
Het zal mijn kritische houding, die evidence based is, wel zijn als ik denk dat hier weer een stuk marketing aan de orde is.
Bovendien is dit lonend voor het Ministerie van Defensie omdat alle militairen met PTSS die de genoemde connectie niet hebben dus ook
geen Neuraal Oorlogsweb (dat dus niet bestaat tot dusver) hebben en dus geen schadevergoeding kunnen krijgen.
En wat niet bestaat kun je niet hebben !
Ik houd niet van deze georganiseerde cirkel-toestanden en zeker niet als ze door een instantie worden gedaan die toegekende claims van
letselschade moeten betalen.
Defensie lijkt wel een verzekeringsmaatschappij waaraan je premies betaalt en bij schade zijn eigen volkomen zelfbedachte criteria voor
toekenning van schadevergoeding mag bepalen en gebruiken.
Als je bedenkt dat alle mensen door diverse oorzaken PTSS kunnen krijgen dan wordt direct duidelijk dat deze geen neuraal
OORLOGSWEB hebben.
Wat dan precies het verschil is tussen burgers en militairen bij een neuraal oorlogsweb is niet duidelijk.
Ik denk dat het onzin is.
Mvg
Frits

Uit Wikipedia
The cingulum takes memory information and integrates this to other parts of the brain. Damage to the cingulum also simultaneously damages the
hippocampus. This is vital because the hippocampus is pivotal in memory storage.

Damage to gray matter, bodies of neurons, or white matter of axons in the cingulum therefore can
affect humans cognitively because of this damage.
Also variations in microstructure of a group of fibers in the rostral cingulum have been shown to be extremely sensitive to performance of cognitive
control tasks. White matter pathology of the cingulum represents one of the earliest changes in development of age-related dementia and is
currently aiding researchers worldwide to discover more about this relationship.
Verwijzen naar:
Metzler-Baddeley, C; Jones, DK; Steventon, J; Westacott, L; Aggleton, JP; O'Sullivan, MJ (December 2012).
"Cingulum microstructure predicts cognitive control in older age and mild cognitive impairment". J Neurosci 32 (49): 17612–9. doi:
10.1523/JNEUROSCI.3299-12.2012. PMID 23223284.
Delano-Wood, L; Stricker, NH; Sorg, SF; Nation, DA; Jak, AJ; Woods, SP; et al. (2012).
"Posterior cingulum white matter disruption and its associations with verbal memory and stroke risk in mild cognitive impairment". J Alzheimers Dis
29 (3): 589–603. doi:10.3233/JAD-2012-102103. PMC 3341099. PMID 22466061.

Terwijl:
Studies met behulp van een niet-farmacologische stress-paradigma (cognitieve stress, trauma herinneren) om de HPA-as te stimuleren,
toonden een overdreven cortisol respons aan bij PTSS. De meest gebruikte farmacologische uitdaging met consistente resultaten was de lage
dosis dexamethason-onderdrukking-test (DST). Deze DST studies toonden verhoogde cortisol suppressie bij patiënten met PTSS.
Verschillende hypotheses zijn voorgesteld om de veranderingen in het HPA-as- functioneren bij PTSS te verklaren. De resultaten van de naar
voor gebrachte testen, ondersteunen echter niet exclusief een van de veronderstelde mechanismen.
(uit:
https://www.researchgate.net/publication/7552019_Assessment_of_HPA-axis_function_in_posttraumatic_stress_disorder_Pharmacological_and_non-pharmacological_challenge_tests_a_review

)
en uit het jaar 2005 ( met dank aan Frits).

De studie in Utrecht (26/01/2016) steunt op onderzoek in verband met de cingulum-bundel.
Zelf vraag ik mij af of de onderzochte patiënten niet eerder al chemisch tegen PTSD (PTSS) werden behandeld.

Damage to gray
matter, bodies of neurons, or white matter of axons in the cingulum therefore can
affect humans cognitively because of this damage ".
Indien wel, en indien met het klassieke behandelpatroon, dan is de kans torenhoog dat - en ik citeer - "

Wat kan verklaren dat deze promotie als een commercieel opstapje bedoeld is, naar een nieuwe stof, met weeral eens een 'onbekende
werking' , maar dan toch met een selectieve activiteit in verband met het ontstaan van een neuraal oorlogsweb.
Een nieuwe farce, zoals ooit het puur verzonnen serotonine-verhaal van weleer?
Bij deze, hou ik mijn, nog steeds van opwinding-kloppend, hart vast.
Hoe klonk het weer in de 18-de eeuw over de revolutie en in de 20-ste eeuw over de zonder-kenniskunde?
Toen over de revolutie, "La révolution... " en 2 eeuwen later en na heel wat kwakzalvers meer, "La médicine n'a pas besoin de savants".
We missen duidelijk met zijn allen, nog steeds en dagelijks, de fabeltjes om er ceremonietjes of rituelen in plechtige ornaten of kazuifels
mee op te voeren.
Oefeningetjes in een (goedbedoelde?) cortisol-respons?
Maar hoelang is men nu al bezig met "stress" onderzoek?
Over de 'gevarenreflex' waarmee het zenuwstelsel reageert op bedreigingen.
Over het leidingensysteem, opgebouwd door kilometerslange neuronen-kettingen en circuits, die een signaal van het topje van de teen tot
in de hersenen kunnen brengen, via het samenspel van gecodeerde prikkels in miljoenen celletjes, waarbij elk van die celletjes per
'berichtnuance' de gepaste neurotransmitter vrijmaakt om tot de uiteindelijke boodschap te komen.
Over wat men aanricht door in die kettingen botweg verbindingen (neuronen met de uiteinden ervan) te gaan wegknippen, zogezegd om
'verkeerde' signaalstoffen te corrigeren, terwijl geen kat een verkeerd functioneren ervan kan of wil aantonen.
Een lesje voor al wie in deze tijden aan slim hersenonderzoek wil gaan doen.
Staar nooit naar de felle en mooie couleuren op peperduur onderzoeksmateriaal van op een bepaalde plaats in de hersenen.
Maar tracht de boodschappen te decoderen die milliseconde per milliseconde, via een traject van ettelijke kilometers per deeltjes van
nanometers overal doorheen het lichaam zoeven.
Maar waag het nooit om aan deze supertechnologie botte veranderingen aan te brengen, zonder maar een jota te (willen) begrijpen van wat
zich daar allemaal (fysiologisch, chemisch, elektrisch en magnetisch) afspeelt.

http://www.adhdfraude.net/pdf/The-legacy-of-Hans-Selye44.pdf

De stapjes naar het inzicht van een en ander.

Als slot het klassieke beeldverhaal over PTSD
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