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Nieuwsbrief

Vals positief is positief
Of anders, deugen de testen niet.
Voor de moord op Kennedy was, omwille van de macht, justitie al
geblinddoekt, nadien kreeg, omwille van het geld, ook de
geneeskunde een lap voor de ogen.

Rechters bij justitie kennen alleen maar schuld of onschuld.
Eerste aanleg vonnist op basis van cijfers, die 'vals' positief verdraaid zijn, om bij een redenering tot schuldig te kunnen besluiten.
Beroep bevestigt in een arrest een vonnis op basis van een 'vervalste' positieve datum.
De schuldige is steeds de partij of de tegenpartij zonder macht.

Idem dito, sinds 1963, in de geneeskunde.
EBM en FBM vervangen er de wetenschap.
Optellen van (vals?) positieve en weglaten van negatieve evidenties bij chemische stoffen
genezen symptomen, om bij het stellen van een diagnose voorbij te kunnen gaan aan de
gevaren.
Kennis (wetenschap?) in de farmacologie hoeft niet meer.
De winnaar is daarbij steeds de partij met het meeste geld.

http://www.medscape.com/viewarticle/726897
Commonly Prescribed Medications and Potential
False-positive Urine Drug Screens
A total of 25 reports of false-positive UDS results
were identified.
Categories of medications included antihistamines,
antidepressants, antibiotics, analgesics,
antipsychotics, and nonprescription agents.
Reports of false-positive results were found for the
following formulary and nonprescription medications
brompheniramine, bupropion, chlorpromazine,
clomipramine, dextromethorphan, diphenhydramine,
doxylamine, ibuprofen, naproxen, promethazine,
quetiapine, quinolones (ofloxacin and gatifloxacin),
ranitidine, sertraline, thioridazine, trazodone,
venlafaxine, verapamil, and a nonprescription nasal
inhaler.
False-positive results for amphetamine and
methamphetamine were the most commonly
reported.

Bekijk het chemisch patroon, gebruik verstand en pas nadien...
Promoot dan ( dwz. nadien...) doping bij renners of patienten die er toch niet aan (zouden) doodvallen.
Vandaag gebruikt de geneeskunde medicatie waarvan de werking 'onbekend' is en waarvan de bijwerkingen als comorbiditeiten
van de aandoening worden uitgeroepen en daardoor niet meetellen om een batenanalyse te maken over de effectiveit ervan.
Hét FIF-syndroom waarmee de commerciele evidenties een chemische behandelmaatschappij hebben tot stand gebracht.
Iatrogene agressie, zelfmoorden, kankers en jonge dementies inbegrepen.

Is de veiligheid van de staat in gevaar?
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB112.pdf

Is de veiligheid van de gezondheid in gevaar?
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB116.pdf

Maar wie raakte in paniek toen de techniek bekend raakte waarmee Lithium (antidepressivum?) als katalysator in een
menselijk lichaam, met deuterium verrijkte methylphenidaat de energie kan leveren om een (via smartphone) gestuurd
gedrag te coordineren van lokale troepjes 'strijders' voor de goede zaak?
(Dia uit een lezing in Nederland in mei 2014).

Tot slot een toemaatje van precies tien jaar geleden...
Gepost (op een van mijn eerste blogs, over Prozac-Strattera nvdr.) door: fernandhaesbrouck op 07-04-2006 om 21:51
04-04-2006 - Strattera onderzoek aan KULeuven.
Prof.Dr.M.Danckaerts voerde een onderzoeksproject uit op kinderen met ADHD om ze te behandelen met een SNRI die een
vermomde Prozac is.
Nu is het zo dat de Minister van Volksgezondheid op 5 januari 2005, aan alle dokters deze waarschuwing stuurde:
De waarschuwing komt erop neer dat op basis van de beschikbare gegevens, er een signaal is voor een verhoging van
zelfmoordgedrag, met inbegrip van zelfmoordpogingen en zelfmoordgedachten en/of hiermee samenhangend gedrag als zelfpijniging,
vijandelijkheid en labiliteit in de gemoedstoestand bij kinderen en adolescenten die behandeld worden met SSRI’s en SNRI’s.
Drie dagen nadat ik in september 2005 op mijn website aantoonde hoe Strattera een vermomde Prozac is , verscheen in Nederland en
ook wereldwijd, deze mededeling van het bedrijf.
Vergelijk die waarschuwing met de (vals positieve?) waarschuwingen die OOK worden gegeven bij het gebruik van andere
phenylalkylamines, zoals de amfetamines (bupropion, benzedrine, venlafacine enz).
Waarschuwing in Strattera (r) label 29-09-2005.
Eli Lilly zal een waarschuwing invoegen in het label van Strattera (r), een middel tegen attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).
Uit een grote studie bleek dat er een beperkte, maar statistisch significante toename van suïcidale gedachten bestaat bij kinderen die
Strattera (r) toegediend krijgen.
Rubriek 4.4. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik.
Suïcidaal gedrag (zelfmoordpogingen en zelfmoordgedachten) is gemeld bij met atomoxetine behandelde patiënten. In dubbelblinde
klinische studies kwam suïcidaal gedrag voor bij 0,44% van de patiënten behandeld met atomoxetine (6 van de 1357 patiënten, één
geval van poging tot zelfmoord en vijf gevallen van zelfmoordgedachten).
Er waren geen gevallen in de placebo groep . De leeftijdsspreiding van kinderen bij wie zich dit manifesteerde was 7 tot 12 jaar.
Opgemerkt wordt echter dat het aantal adolescenten patiënten in de klinische studies laag was.
In klinische studies werden vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) en emotionele labiliteit vaker
waargenomen bij kinderen en adolescenten die behandeld werden met Strattera dan bij degenen die behandeld werden met placebo.
Patiënten die behandeld worden voor ADHD dienen zorgvuldig gecontroleerd te worden op het optreden of verergering van suïcidaal
gedrag, vijandigheid en emotionele labiliteit.
Zoals met andere psychotrope geneesmiddelen kan de mogelijkheid van zeldzame, ernstige psychiatrische bijwerkingen niet worden
uitgesloten.
Op 22 maart 2006 lekte op een vergadering van FDA ( Amerikaanse Food and Drug Organisation) uit , dat de veiligheid van het
product eigenlijk maar werd uitgetest voor 2 WEKEN.
Rapporten over de schadelijke nevenwerkingen bij langdurig gebruik werden onder druk van het bedrijf van tafel geveegd.
Om de druk van dit bedrijf bij FDA aan te tonen , nog even deze anekdote, over hoe Strattera in de handel is gekomen.
Toen in 1996 een Europees bedrijf bij de FDA voor Edronax ( een SSRI) ook de indicatie ADHD wou aanvragen, botste men daar op de
lobby van het Amerikaanse bedrijf dat Prozac op de markt had.
Dat Amerikaanse bedrijf had natuurlijk Prozac-derivaten in de pijplijn en kwam door die Europese aanvraag op een schitterend idee.
FDA verwierp uiteindelijk de Europese aanvraag en in januari 2003 kwam Strattera in de VS in de handel, als ‘een totaal nieuwe
molecule’ en met als enige indicatie : ADHD bij kinderen.
Geen mens die ervan gewag maakte , dat de stof een SSRI of een SNRI zou zijn.
Het was immers een nieuwe molecule.
Het bedrijf bleef heel geheimzinnig over de structuurformule en hetgeen men publiceerde was redelijk elementair , misschien om
eventuele gelijkenissen met bestaande stoffen te maskeren.
In december 2004 kwam het product in Nederland op de markt.
Ook werd in België de registratie aangevraagd.
Die aanvraag is nog steeds lopende.
Nu moet onze Minister van Volksgezondheid die aanvraag beoordelen, terwijl hij in januari 2005 ervoor waarschuwde om dat soort
stoffen NIET te gebruiken bij kinderen en adolescenten.
Benieuwd wat de Minister gaat doen.
Maar wat deed Prof.Dr.Marina Danckaerts, die als kinderpsychiater ook de mededeling nr.453 van de Minister heeft gelezen en als
dokter zou moeten weten dat het ‘veilig’ gebruiken van de stof, door FDA maar voor 2 weken was gegarandeerd.
Juist …
Prof.Dr.Marina Danckaerts weet van niets ofwel moeten de Vlaamse ADHD’ers getest worden op hun resistentie tegen uitgelokte
zelfmoordneigingen, psychische labiliteit, agressie of depressies.
Er komt dus wel een (belangloze?)‘studie’ van, met de naam Danckaerts erop, en met het minimaliseren van de verschrikkelijke
nevenwerkingen, want in Vlaanderen hebben wij die allemaal goed onder controle als we regelmatig Dr.Danckaerts blijven bezoeken.
Op TV voorspelt M.Danckaerts nu zelfs (Terzake Canvas 28/03/2006) , dat het aantal ADHD-ers dat moet behandeld worden in de
toekomst sterk zal stijgen.
Begrijpelijk, de criteria waarop de diagnose is gesteund, kunnen toegepast worden op elk gezond wezen.
De psychiatrie is heel goed bezig.
Schreef H.VanPraag in 2005 immers niet , dat onder psychiaters nu een strekking bestaat om het voorkomen van zelfmoorden niet
meer te wijten aan depressies, want de depressies kunnen we nu heel goed behandelen met de nieuwe antidepressiva.
Maar dat niettegenstaande die reusachtige verbetering in de behandelingen ( zowel in kwaliteit als in kwantiteit) het aantal zelfmoorden
blijft stijgen.
Vandaar … dat zelfmoorden andere oorzaken zouden kunnen hebben.
Misschien ook eens afvragen waarom men bij depressies en bij ADHD stoffen toedient, die zelfmoorden uitlokken ?
Tot zover dit uitreksel uit mijn blog van 10 jaar geleden.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 1 april 2016.

