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Nieuwsbrief

De prijs van overboord
gegooide kennis
De farce van FIF-based medicine.

Alvast iets herinneren uit mijn vorige nieuwsbrief:
Zelf vergat ik mijn ganse loopbaan lang nooit dat ene zinnetje dat ons - veertig jaar geleden - over die amfetamines en cocaïnes
werd aangeleerd, 'precies omwille van het werkingsmechanisme ervan bestaan voor die stoffen geen therapeutische indcaties'.
Toen een tiental jaar later wel indicaties werden verzonnen, heeft men het werkingsmechanisme uiteindelijk als onbekend - en dus
veilig - uitgeroepen.
Overheden, geneeskunde en universiteiten, jullie speeltijd is voorbij.
Verbied het sponsoren van universitaire instellingen en politiek door de industrie en herstart het onafhankelijk beoefenen van
wetenschap vanaf het punt waar dit in de zeventiger jaren van de vorige eeuw is gestopt.

Toen in Nederland een Inpecteur-Generaal op 'Gezondheid' in november 2015 alarm-signalen mocht ontvangen reageerde die
aldus:
T 088 - 120 5000 (algemeen nummer)
E j.d.vries@igz.nl
http://www.igz.nl
Van: Diemen-Steenvoorde, J.A.A.M. van (Ronnie)
Verzonden: woensdag 25 november 2015 18:09
Aan: Vries, J.F. de
CC: Savenije, R.E.
Onderwerp: Fwd: Het ware chemische karakter van 10 psychoactieve medicaties
We hebben de vraag eerder bij Paul de beurs neergelegd gezien de relatie met depressie en andere psychische verschijnselen.
Vraag of dit ook niet of beter bij geneesmiddelen hoort?!
Hoe te reageren?
Ronnie
Ronnie van Diemen-Steenvoorde
Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg

Na heel wat interne ping-pong-spelletjes verdween de paniek uit de cel en belandde het alarm bij CBG (College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen).
En omdat op wetenschappelijk vlak intussen nog steeds geen schokkende nieuwigheden in die materie te melden zijn blijft hun
standpunt vanzelfsprekend steeds hetzelfde.
Over het voorschrijven van psychotica (medicijnen die (dwangmatig-) psychotisch gedrag veroorzaken), citeer ik het wel bekende
standpunt van dit CBG: (uit: http://www.adhdfraude.net/pdf/2009pw10p08b-gezondheid-adhders-spel.pdf)

Intussen blijven evidenties toestromen over de veiligheid van medicatie die stofjes in de hersenen niet alleen zou toevoegen,
heropladen of zelfs helemaal verbeteren voor zover die stofjes al van bij de geboorte of nog vroeger door wat dan ook zouden kapot
gemaakt zijn.
Die medicatie blijft toch veilig volgens CBG.
Dé reden waarom het daar zo stil blijft.
Alles is immers al gezegd
En uiteindelijk... worden wij toch goed betaald om dat allemaal te 'weten'.
Kennis... weetjewel?
Apotheker Fernand Haesbrouck, 24 juli 2016

