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Nieuwsbrief

Neurostatin
Als je weet hoe je een
echte Alzheimer
veroorzaakt om daarvoor
een medicijn te
ontwikkelen dan moet het
ook niet zo moeilijk zijn om
vergelijkenderwijs vast te
stellen welke stoffen de
Alzheimer veroorzaken en
dit bekend te maken.
Deze bekendmaking duurt misschien niet zo lang als het ontwikkelen van een
medicijn en heeft weinig bijwerkingen en kan de gezondheid sterk verbeteren.
Verder valt op dat preventie van Alzheimer in de fase dat er geen symptomen zijn het
beste is, maar hoe weet je dan zeker dat iemand Alzheimer zal krijgen als hij/zij het
nog niet heeft ?
Is dit een marketing truuk ?
Als er wel symptomen van Alzheimer zijn dan is het middel niet effectief wordt
gezegd dus is het nooit te bewijzen dat preventie een verbetering zou kunnen
opleveren !
Bij veel mensen zal sprake zijn van dode hersencellen en ook bij verschillende
populaties. Kijk maar naar Den Haag waar ze de meest kolderieke maatregelen
verzinnen.
Gelukkig maar op een paar vierkante kilometer, weliswaar iets groter dan een
instelling maar wel geografisch begrensd.
Mvg
Frits

Bedankt Frits,
Het is inderdaad een marketing truuk om het circus rond Alzheimer nog een tijdlang
commercieel rendabel te houden.
Nog niet zo lang geleden fifte Wiesje over deze materie en dwalend door
dementieland.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10820217

Het idee dat de ziekte van Alzheimer ontstaat door de eiwitopstapelingen die de patiënten in hun hersenen hebben – dat moet
maar eens afgelopen zijn. Alle experimentele medicijnen die die eiwitten in de hersenen aanpakken hebben nog geen patiënt
geholpen.
Dat eiwit (b-amyloïd) stapelt vooral op als bijwerking van andere ziekteprocessen, zeggen de critici. „Miljoenen onderzoeksdollars
[...] worden jaarlijks besteed aan anti-b-amyloïdtherapieën die niet werken en die zijn gestoeld op een onlogische hypothese.”
Michael Castello en Salvador Soriano van de Californische Loma Linda University School of Medicine trekken flink van leer. Al een
paar jaar.
Dat citaat was uit 2014.

AN1792 was zo’n vaccin tegen plaques.Het werkte bij muizen waarbij alzheimer werd opgewekt. In 2001 begon onderzoek bij 375
alzheimerpatiënten, een fase II-studie waarin voor het eerst naar het effect bij mensen werd gekeken.
Een jaar later komt er abrupt een einde aan dat onderzoek. Vier van de proefpersonen hebben dan een hersenontsteking.
Dat aantal loopt op tot achttien patiënten, waarvan er enkele overlijden. Maar in 2008 verschijnt een publicatie waarin staat dat bij
acht mensen die later aan verergerende alzheimer overleden de hersenen is onderzocht: geen amyloïdplaques meer te zien.
„De studie naar dat vaccin verliep dramatisch”, zegt Philip Scheltens, hoogleraar neurologie en directeur van het VUmc
Alzheimercentrum. „maar we hebben er enorm veel van geleerd: het is mogelijk die plaques helemaal op te ruimen.”
Dat heeft alleen weinig zin als die de hersenen al hebben verwoest. „Je moet voorkomen dat die cascade op gang komt en
daarmee de narigheid van het neurale verval. Daar moeten we met zijn allen heen. Daar zit vermoedelijk de crux.”

En als er dan zenuwcellen kapot gaan, of stofwisselingsproducten (zoals b- amyloïd) achterblijven, dan moet de rommel worden
opgeruimd. Daar zorgt het afweersysteem voor. En opruimwerk gaat gepaard met lokale ontstekingsreacties. Dementie als
afweerziekte, dat is ook een theorie.
Drie stukjes tekst, ter overweging, uit de bedenkingen 'dwalend door dementieland'.
Waaruit 'kan' blijken dat het inzetten van neurostatin vooral bedoeld is om de rommel op te kuisen, iets wat volgens CastelloSoriano helemaal niet helpt en de theorie van dementie als een afweerziekte (ook een poot waarop neurostatin wil steunen) dient
alleen als een bezigheidstherapie, want intussen is de vernieling al gebeurd.
Het meest waardevolle onthou ik uit de redenering van Scheltens, „Je moet voorkomen dat die cascade op gang komt en
daarmee de narigheid van het neurale verval. Daar moeten we met zijn allen heen. Daar zit vermoedelijk de crux.”
Het neurale verval ontstaat door het gebruik van stoffen die zoiets heel
performant, zelfs vanaf de eerste dosis, tot stand brengen.
http://www.adhdfraude.net/pdf/1998119420001A_Leiden.pdf
Met name, de psychotisch makende stoffen, die psychotisch gedrag en
controleverlies over gedrag veroorzaken, door de neurale verbindingen (axonen)
van de bezenuwing in het lichaam vakkundig weg te knippen, om daardoor een
metabole alarmreactie teweeg te brengen, die kwakzalvers dan commercieel
bestempelen als 'therapeutisch' of als doping, al naar gelang zoiets in een of
ander professioneel kraam moet passen.
Vandaar, hoe kan men een iatrogene dementie het best vermijden?

Door te verhinderen stoffen toe te dienen die
chronisch en in een versneld tempo antistoffen (en
op termijn daardoor ook kankers) produceren,
waardoor een en ander 'onveranderd', naar de
buitenwereld kan terugkeren.

Ik denk daarbij aan de FIF-evidentie waarbij het
gebruik van tot 'inert' verheven methylphenidaat en
glyfosaat als volkomen veilig wordt aangeprezen.

Apotheker Fernand Haesbrouck, 26 februari 2016

