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Nieuwsbrief

Na 10 jaar nog meer ADHD...
Is een neurobiologische diagnose-test ervan afgevoerd.
Blijft het werkingsmechanisme van methylphenidaat onbekend.
Blijven precies dezelfde symptomen van GPOS* onbehandeld.
Is mindcontrol definitief in de maatschappij verankerd.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/gost6n12

*GPOS staat voor het Geprojecteerd Pedagogisch Onmacht Syndroom.
Het artikel uit de krant van 10 jaar geleden.
Artsen schrijven deze dagen te makkelijk Rilatine voor aan studenten. Dat is gevaarlijk voor hun gezondheid. ,,Mijn collega's zijn
boos omdat ik dit nieuws naar buiten breng, maar het probleem is te ernstig'', zegt apotheker Fernand Haesbrouck.
Uit gesprekken met collega's weet apotheker Fernand Haesbrouck dat deze weken - voor en tijdens de examens - opvallend veel
meer Rilatine wordt voorgeschreven. Rilatine is een cocaïneproduct waarvan de amfetamine-werking het concentratievermogen
verhoogt. ,,Je concentreert je maar op één zaak: je studies. Tegelijk zorgt het middel ervoor dat vermoeidheidssignalen niet meer
doorkomen. Op die manier kan je nachten doorstuderen.''
,,Tot daar het goede nieuws'', zegt ziekenhuisapotheker Fernand Haesbrouck, verbonden aan een psychiatrische kliniek. ,,Maar
nadien komt de instorting. En is men allicht al verslaafd aan het product. Binnen één examenperiode kan je makkelijk verslaafd
raken.''
Rilatine zet volgens Haesbrouck een funest mechanisme in gang. ,,Het middel vernauwt de bloedvaten. Wanneer het is uitgewerkt,
gaan alle bloedvaten tegelijk weer open. Dat veroorzaakt hoofdpijn. Om die weer weg te krijgen, slikt men een nieuwe dosis. Dat kan
verslaving bespoedigen.''
Haesbrouck zegt dat vooral in ziekenhuizen de Rilatine-verslaving goed wordt gevoeld. ,,Ik hoor vaak verhalen van verpleegsters die
er absoluut over willen waken dat hun Rilatine-patiënten hun voorraad hebben voor het ingaan van het weekend, anders dreigen
drama's te gebeuren.''
Ook jonge sporters grijpen volgens Haesbrouck te gauw naar Rilatine. ,,Eerst slikken ze Rilatine om langer en meer te kunnen
trainen. Maar Rilatine veroorzaakt ook slaapstoornissen. Dus grijpt de sporter naar slaapmiddelen, waardoor hij dan toch met een
houten kop opstaat.''
,,Maar het kan nog veel erger. Rilatine vernauwt de bloedvaten. Daardoor moet het hart veel harder pompen om het bloed
rondgestuurd te krijgen. Daartegen worden dan producten genomen die de bloeddruk verminderen. Op die manier geef je dus
tegenstrijdige signalen, wat kan leiden tot een hartinfarct.''
Stemmen horen
Haesbrouck klaagt aan dat te weinig onderzoek wordt gedaan naar hartinfarcten bij sporters: ,,Er wordt te snel geconcludeerd dat
een hartafwijking aan de oorzaak ligt van het infarct.'' De reden hiervoor legt Haesbrouck bij de opleiding van het geneesheren, die te
weinig kennis van de geneesmiddelen zouden hebben.
Het probleem bij Rilatine is dat het inderdaad een efficiënt middel is. Kinderen met ADHD worden er rustig van en kunnen zich
concentreren. ,,Maar,'' waarschuwt Haesbrouck ,,al gauw leidt Rilatine tot dwangmatig gedrag en uiteindelijk opname in de
psychiatrie.''
De apotheker zegt dat zijn collega's hem scheef bekijken omdat hij uit de biecht praat. ,,Er heerst een soort omerta rond het
voorschrijfgedrag van Rilatine. Men schrijft het graag voor omdat het zo effectief is. Maar over de neveneffecten wordt gezwegen. Op
de bijsluiter lijkt het alsof de bijwerkingen uitzondering zijn. Terwijl ze net de regel zijn.''
Rikka De Roy is als huisarts verbonden aan de afdeling Studentenvoorzieningen van de Leuvense universiteit: ,,Soms vragen
studenten ons Rilatine voor te schrijven. We doen dat alleen wanneer een psychiater bevestigt dat de student aan ADHD lijdt. Anders
nooit. Dat is ondertussen geweten en daarom krijgen we de vraag niet zo vaak.''
De Roy wil studenten geen Rilatine voorschrijven ,,omdat het kan leiden tot psychosen, dan krijgen studenten waanideeën en horen
ze stemmen.''

De officiele criteria wijzen op een gedrags-probleem.
Terwijl een gedrag kan aangeleerd en afgeleerd worden.
Het verwoesten van de bouwstenen van het zenuwstelsel met
psychotisch makende stoffen, zorgt ervoor dat een
controleverlies over gedrag ontstaat, wat heel wat meer ellende
veroorzaakt dan de verkeerde 'aannames'.
Iets wat door bijzonder hoog opgeleiden blijkbaar heel moeilijk
kan begrepen worden.

https://herothecoach.com/2015/05/22/learning-and-unlearning/comment-page-1/#comment-4050

Maar intussen...

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160525_02308072

Als ADHD-medicatie gebruikt men phenylalkylamines (amfetamines en antidepressiva – genre
Prozac,Strattera), en phenylpiperidines (de cocaïne-achtigen als methylphenidaat-Rilatine of paroxetine
-Seroxat).
Zowel in de sport als in de onderwijsmiddens blijven (medische) harddrugs toegelaten, omdat de artsen
die bij WADA de dopingslijsten opstellen geen weet (of kennis) (mogen) hebben van de farmacologie
van de leuke wondermedicatie om snel, snel te behandelen.
Tien jaar … en het blijft maar duren.
Laat ons bij deze, de gevallen slachtoffers maar vroom herdenken.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 26 mei 2016.

