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Nieuwsbrief

Wetenschapsfraude
op zijn crimineelst
Lareb en Erasmus MC als hoerige waterdragers
voor de farmaceutische industrie.
Fernand,
Dank voor je nieuwsbrief.
Thema: de beweerdelijke agressie als gevolg van gebruik van SSRI's.
Dat kan agressie zijn tegenover zichzelf danwel tegenover anderen. Een vastgestelde agressie als
gevolg van het gebruik van SSRI's is natuurlijk vanuit het belang van de pillendraaiende industrie
volstrekt ongewenst.
Dus hoe zal men dan te werk gaan?
Allang bekend dat er een samenhang is tussen gebruik SSRI's en agressie naar ik meen.
Handig toch om de genetische of de enzymhypothese te gaan onderzoeken of welke andere
hypothese dan ook, zolang het maar niet de hypothese is die ervan uitgaat, dat er een verband kan
zijn tussen het langdurig slikken van de SSRI's en de agressie.
Handig, dat je dan telkens tot de conclusie kunt komen wetenschappelijk, dat er geen relatie kan
worden geconstateerd tussen SSRI-gebruik, agressie en enzymen danwel genetische effecten. Je
kunt net zo goed onderzoek doen naar de relatie tussen het wonen onder een mobiele zendmast,
het slikken van SSRI's en agressie. Eveneens volop kans op een afwezig effect, waarbij en
passant dan wordt meegenomen, dat in zowel controle-conditie als experimentele conditie
natuurlijk SSRI's worden geslikt zo vermoed ik en dan valt het effect niet te constateren, omdat de
andere variabele, de enzymen of de genetische effecten of de mobiele zendmast volop kans
maken van generlei aantoonbare invloed te zijn.
Waar het om gaat is, dat je dus niet officieel en bewust niet, de experimentele conditie en de
controle conditie in een belangrijk opzicht laat verschillen, namelijk, in de experimentele conditie
wel SSRI's slikken langdurig en in de controle conditie NIET of andersom. Daar gaat het om, dat je
dus door op deze wijze zogenaamd wetenschappelijk onderzoek te doen juist een ERNSTIG EN
AANTOONBAAR EFFECT bewust verbergt op een wijze die niet anders dan te typeren valt als te
kwader trouw, kortom, wetenschappelijke fraude.
De derde variabelen worden hier misbruikt om een ernstig feit te verhullen, want als getoetst zou
worden op de correlatie tussen SSRI-gebruik en agressie dan zou er pas echt een rel behoren
danwel moeten uitbreken.
Maar dat moet natuurlijk te allen tijde worden voorkomen.
Groet,
Jan

