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Nieuwsbrief

'Medische Megablunder'
is straks tien jaar oud

In die tijd is het gebruik van ADHD-medicatie tot een ongezien succesverhaal uitgegroeid.
Niettegenstaande het bekend maken van de werking ervan, blijft voor het medisch métier het werkingsmechanisme (toch beter)
onbekend.
"Wat niet weet, niet deert", klinkt het in de wetenschappelijke geneeskunde.
"Ignorance is bliss".
De wijze les daaruit is deze.
"Het maakt niet uit of ik fouten maak, ik ben beschermd door de wet."
Een citaat die ik in de loop van het voorbije decennium mocht ontvangen.
Immers, sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw vangen universiteiten alleen maar (rijkelijk) subsidies van de farmaceutische
industrie, als ze maar verzuimen farmacologische of chemische kennis te onderwijzen in de artsenopleidingen.
Politieke overheid is vanzelfsprekend dankbaar en beloont toplui van die industrie daarvoor met sleutelposten in het landelijk
gezondheidsbeleid.
Domme, zieke, oude, verslaafde of depressieve bevolking dooft toch ooit uit in de kist of in de urne.
Met of zonder de handigheidjes van slim gewaande genezers, die zich daarmee heel wat mogen veroorloven en commercieel stevig
gesponsord worden om 'in het belang van politiek en wetenschap' te experimenteren met al het nieuwste dat ter beschikking komt
om ...
1) te vooorzien in een wereldwijde mindcontrol ( 1964) en ...
2) een biologisch agens te maken voor militaire doeleinden, waartegen geen immuniteit bestaat (1969).

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB968.pdf

Intussen raakte (evidence based) bekend (in 2011) dat variaties op het succesvolle chemisch patroon
statistisch meetbare agressie veroorzaken.
Geen kat die daarop reageerde.
Vijf jaar later en geconfronteerd met de zogenoemde levensdelicten onder invloed van een en ander,
ontstond een openbare oefening van de intussen tot stand gekomen FIF-based medecine.
Ernstige agressie en vlijtig medicatiegebruik raakten evidence-based zodanig met elkaar verstrengeld
dat in Nederland niet alleen de Tweede Kamer maar ook de Openbare Omroepen er niet meer omheen
konden kijken.
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB906.pdf

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB301.pdf

Rechters met de handen in de haren begrepen er geen snars van, toen bleek dat deskundigen met -anders wel - heel
veel prietpraat, uiteindelijk heel wat minder met kennis begaafd bleken te zijn.
Dan maar de overheidsdiensten aanspreken, samengesteld uit het beste van wat de landelijke academische instanties
hadden kunnen (moeten) aanbieden.
Grote paniek evenwel (in Nederland) bij IGZ en Lareb.

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB972.pdf

Na 10 jaar blijft de tijd nog steeds onrijp om de werking van
psychotica 'academisch' en wereldwijd bekend te maken.
Maar alvast deze bedenking, al was het maar om de religieuze
fratsen van IS op deze aardbol te doen ophouden.
Organiseer een embargo op het gebruik van varenicline
(Champix) door het kalifaat (of zelfs wereldwijd).
Probeer toch minstens de ter hemel opgenomen en
achtergebleven ontplofte resten van de kamikazen te
onderzoeken op het gebruik van deze (doping-)stof.
Al vrees ik dat deze maatregel westerse farmaceutische
bedrijven heel wat schade zou kunnen toebrengen.
Immers, de ontstane angstpsychosen, depressies en
therapieen houden ook het lucratieve boeltje draaiende.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 21 augustus 2016

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB973.pdf

