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Nieuwsbrief

Imagoschade voor medische
faculteiten door serotoninehoax
Voortschrijdend inzicht en reprint van nieuwsbrief 47 als NB947
Jammer voor alle
patiënten en/of cliënten
die jarenlang wijs is
gemaakt dat ze bij
depressies een
serotonine-tekort
hadden dat opgeheven
moest worden met
SSRI’s.
Nu dat de effectiviteit
niet zo is kunnen
SSRI’s geen
verbetering van de
gezondheid hebben
gebracht maar wel de
bijwerkingen.
Te veel serotonine tast
de receptoren aan met
alle gevolgen van dien.
Komt er toch nog
voortschrijdend inzicht?
Mvg
Frits
http://www.henw.org/archief/volledig/id425-serotonine-anders-bekeken.html

Het sprookje van serotonine en de stofjes kan niet blijven duren.
Uiteindelijk reutelde de doodsstrijd ervan jaren en jaren, omdat heel wat lucratieve echelons het eigenbelang beveiligden.
Serotonine en (of) de stofjes stonden garant voor de broodwinning.
Filosofen, schrijvers, kunstenaars en politici etaleerden eeuwenlang de oneindige en subtiele maatschappelijke kenmerken van
het gewone menselijke gedrag tot op het moment dat een farmaceutische industrie als een instrument van het nieuwe
wereldbeeld, dat gedrag op een strakke lijn wou stroomlijnen.
De lijn van de dwangmatig dociele uitvoering van de opgedragen taak, in overeenstemming met de dwangmatig opgedrongen
opleiding.
Radertjes in een netwerk.
Mijn kruistocht begon in 2003, toen ik vol ongeloof mocht vaststellen hoe de psychiatrische kliniek begon vol te stromen met
psychotisch gemaakte Rilatine-gebruikers en gebruikertjes.
Waar in al die jaren voordien nooit methylphenidaat werd afgeleverd, escaleerde dit plots in enkele maanden tijd van 1 te bestellen
verpakking Rilatine naar bestellingen van per 100 en zelfs meer.
In mijn opleiding - 1965 KULeuven, een halve eeuw geleden - leerde men toen dat voor methylphenidaat (synthese ervan in 1955)
geen therapeutische indicatie bestond omwille van het - in die tijd WEL - gekende werkingsmechanisme.
Intussen bleek dan toch een indicatie (bij handopsteking, evenwel) uitgevonden te zijn en is (om commerciële redenen) uiteindelijk
het werkingsmechanisme als onbekend uitgeroepen.

Hier klopt iets niet.
Hier loopt iets grondig
fout.

Zoektocht begon, soms tot in het
absurde maar met opwindende
vondsten, daarbij verrassend blij
geruggensteund door een verworven
vaardigheid in patroonherkenning uit
een andere professionele bezigheid.
Vandaar: februari 2007, publicatie van
"ADHD-medicatie: medische
megablunder".
Met het werkingsmechanisme van de
cocaïnes en amfetamines en het
bedrog van de serotonine-en andere
stofjes-hoaxen.
Vervolgens door de werkgever op
brug-pensioen gezet, en als ijverige
toeschouwer het schouwspel met
groeiende verbazing blijven gadeslaan.
Als illustratie van de logica erbij, het
hoofdstuk op pagina 163 over de
religie van de stofjes.

Universiteitsprofessoren en dokters geloven niet meer in aflaten.
Toch raar, die dokters en universiteitsprofessoren…
Als de farmaceutische bedrijven hen nu zouden wijsmaken dat ze 300 dagen aflaat kunnen krijgen, als ze patiënten en studenten
zouden leren : “H.Hart van Jezus, ik betrouw op U” , dan zou niemand hen geloven omdat ze het niet kunnen bewijzen.
Maar als diezelfde industrie ziekten uitvindt om harddrugs te kunnen aan de man brengen, en ze daarbij dokters en
universiteitsprofessoren wijsmaken dat die harddrugs chemische onevenwichten in ‘misvormde’ hersentjes kunnen ‘normaliseren’ en
beter nog … tekorten aan ‘stoffetjes’ kunnen aanvullen, die men niet eens kan aantonen, dan lopen die slimme lieden zo als schapen in
de pas , en ook zonder na te denken.
Maar de industrie leurt niet met aflaten.
De industrie slijt nu ook de opium voor het volk.
De bedrijven weten wel dat het geloof bergen kan verzetten.
Zeg nu zelf , hoe zou je nu als dokter of als universiteitsprofessor redeneren als men je zegt: een wagen zonder benzine kan toch niet
rijden, welnu een kind met dopaminetekorten kan ook niet functioneren.
We dopen cocaïne of amfetaminestoffen om tot dopamineleveranciers en kijken of het werkt.
En warempel , het werkt !
Zie je wel : kinderen die onhandelbaar zijn zonder dope en zich amper kunnen concentreren kunnen dat nu wel van zodra ze stevige
adrenalinestoten krijgen.
Hetzelfde met de dopaminetekorten bij de wekelijkse fuifnummers, XTC toedienen en ze functioneren weer met genormaliseerde
waarden aan dopamine …
Een wagen vullen met benzine en … weg zijn wij.
De kinderen van nu , die net als de soldaten van het Derde Rijk, zo een behoefte hebben aan dope, en zonder dope toch zo moeilijk de
‘strijd’ van het leven aankunnen.
We vergeten hier even het woord adrenaline (van de adrenalinestoten), omwille van dit verhaal , want de doping is nu tot
dopamineleverancier uitgeroepen.
Het klinkt nog goed ook en er is toch niemand die de anomalie zal merken : het blinde geloof nietwaar?
En in de logica van de dokter en de universiteitsprofessor klopt het allemaal : wagens rijden toch ook …
En depressieven hebben toch ook serotoninetekorten, zegt men.
Wie zegt het ?
De industrie natuurlijk.
Want die hebben SSRI’s in de handel gebracht : ‘selectieve serotonine reuptake inhybitors’: wat een woord !!!
Maar het is nu precies dat woord dat dokters en universiteitsprofessoren zo slim maakt en waarmee ze onder mekaar oeverloze
discussies kunnen aangaan , bij smeulende vuren indien nodig , en tot de zon weer opgaat.
En beter nog : het is dat woord, dat sleutelwoord waarrond het ganse circus draait.
Rilatine en Concerta zijn dopamineheropnameremmers ,want de kindertjes hebben dopaminetekorten.
Nu komt Strattera in de handel, met dezelfde actieve metaboliet als Prozac, die een SSRI is.
Strattera , een stof die nu SELECTIEF serotonine heropname gaat remmen, waardoor de serotoninegehaltes zouden moeten omhoog
gaan.
En wat gebeurt er nu met de dopaminetekorten bij de kindertjes , als ze Strattera gaan krijgen?
Ik ben bijna zeker dat de industrie toch de aflaten zal heruitvinden, al was het maar om een selectieve serotonine heropnameremmer
spontaan ook selectief de heropname van dopamine te kunnen doen remmen.
“H.Hart van Jezus, ik betrouw op U “ !
Zou ik nu waarlijk de eerste zijn, die daaraan heb gedacht ?
Aflaten gebruiken om een SSRI iets te kunnen laten doen, wat woorden alleen niet kunnen.
Want een SSRI, een SNRI , een SDRI , het zijn allemaal woorden, die iets zouden doen, waarvan men in de internationale literatuur
zelfs schrijft , dat men niet weet wat : werkingsmechanisme is onbekend, heet het daar.
Of wil men vermijden om bekend te maken, hoe die allemaal wel werken , want eigenlijk weten we het al heel lang, hoor.
Maar dat is nu precies iets dat niet erg commercieel haalbaar is : vandaar .. de truc met het geloof , net als de aflaten.
Chemisch bekeken zijn al die stoffen piperidylbenzilaatesters of phenylalkylamines die een perceptie op de realiteit veranderen, of kort
gezegd : hallucinogerend zijn.
Dopamine, serotonine, noradrenaline, tyramine enz… het bestaat wel allemaal , en gelukkig maar … maar tekorten daaraan ????
En normaliseren?
Een eufemisme voor het kapotverbranden van neuronen, de bouwstenen van een gezond zenuwstelsel.
Men gaat ervan uit dat men patiënten helpt als men ze een fysiologische controle over hun gedrag ontneemt, door het mechanisme te
verstoren waarmee iemand zichzelf in de hand kan houden.
De hallucinogerende stoffen, die erg goed op amfetamine lijken zouden serotonine aanvoeren bij mensen, met tekorten daaraan.
Dopamine aanvoeren bij kinderen met dopaminetekorten,en die ooit eens niet meer zonder een cocaïne- of een amfetamineverslaving
zullen kunnen.
Noradrenaline aanvoeren bij patiënten met noradrenalinetekorten , want om de sterke gelijkenis met Prozac te maskeren, doopte men
Strattera al vlug om tot een SNRI.
Woorden zijn inderdaad maar woorden.
Maar wie heeft ooit dat ‘selectieve’ erbij uitgevonden: puur commercieel , maar toch goed voor een gigantische miljardenomzet van
legale drugs.
En hoe weet men dat er tekorten zijn ?
Meet men die tekorten?
Neen, hoor.
We weten dat , dat is zo , de industrie zegt het en trouwens we zien het wel : de legale drugs normaliseren de tekorten, waarom dan nog
gaan doseren ?
Net als de 300 dagen aflaat : ook zoiets , dat we weten omdat we het geloven.

Zoiets schudde ons ministerie van Volksgezondheid even wakker die op 31 mei 2007 een happening organiseerde om de violen
opnieuw gelijk te stemmen
.
Nodigde David Hailey uit, die in de pauze even mocht rebelleren door ook die stofjes aan te pakken, en de plooien waren opnieuw
glad gestreken.
Zelfs nadat op 2 juni 2007 DeMorgen een interview met de man had gepubliceerd, dat klaarblijkelijk door geen kat werd gelezen,
maar dat gelukkig door David Healy zelf naar mij werd doorgestuurd, met als opmerking 'Ik begrijp toch geen Nederlands'.

Te downladen op http://www.adhdfraude.net/pdf/DavidHealyDeMorgen02062007.pdf
Voor alle duidelijkheid: ook David Healy gelooft niets van de zaligmakende serotonine-boodchap.
In maart 2008 dan nog eens de serotonine en dopamine- tekorten uitgelegd in NB22

Een jaar later (maart 2009) ontdekt
Huisarts en wetenschap de studie uit 2006
en probeert de geesten rijp te maken.
Maar geen geest waakt in deze duisternis.
http://www.henw.org/archief/volledig/id425-serotonine-anders-bekeken.html

http://link.springer.com/article/10.1007/BF03084599

Dan probeer ikzelf het nog eens in juni
2009.
“Het serotonine-tijdperk is voorbij".

We zijn nu 2016 en nog steeds durft geen medische wetenschap het bijgeloof van de stoffetjes-sprookjes
afvallen.
Kennis is immers totaal verschillend van de godsdienst van het grote geld-verdienen en de daaraan
verbonden verblindende machtswellust.
Zelf ben ik goed geplaatst om daarover te getuigen, omdat machtige kardinalen in dit gebeuren in staat zijn
om te verhinderen dat een minister van Justitie en een minister van Volksgezondheid in dit land hun
departement naar behoren kunnen laten functioneren.

Apotheker Fernand Haesbrouck, 5 maart 2016

