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Nieuwsbrief

Medische leugen blijft
bedrog betonneren
Wat minzaam heropnameremmer heet, is brute doping, die neuronen
verwoest.
Sympaticomimetica ook, en ... populaire pijnstillers, orale
antidiabetica, schildklierpreparaten enzovoort.
De fabels over CYP-enzymes zijn verzonnen om te vermijden dat de
farmacologische werking van psychotisch-makende stoffen zou
bekend raken.

Op een hypocriete manier het afbreken van een en ander verzinnen, terwijl de krachtige criminele commerciele werking van doping wordt
achtergehouden.
"Werking onbekend" blijft het motto van de evidence based wetenschap waarmee een elite zich van verzamelde anecdoten bedient om
de eigen agenda te organiseren.
En bij aandringen murmelen academici iets over stofjes in de voorwaardelijke wijs, met als epitheton dat steeds maar meer en verder
onderzoek nodig zal zijn.
Het gros van heel wat therapeutisch aangewende en winstgevende farmacologische groepen steunt op een eenvoudig chemisch
patroon, waarover eerlijke communicatie ten strengste wordt gebannen.
De lichaamseigen energiepatronen waarmee een levend wezen gecodeerde magnetische velden doorheen een intact te houden
leidingenstelsel met geheugens kan sturen, worden op vandaag door zelfverklaarde (medische?) hogepriesters als fetishen vereerd om
lucratieve bedrijfjes in stand te houden.
Geen van hen is immers in staat om de samenstelling van het energiepatroon te definieren en het magnetisch veld dat in functie van het
resultaat van een ontvangen boodschap en toetsing aan het eigen geheugen, wordt gecomponeerd voor verdere berichtgeving per
milliseconde naar miljoenen naburige cellen.
Over de wonderbaarlijke serotonine citeer ik Algemene Farmacotherapie (Het geneesmiddel in theorie en praktijk) , tweede druk,
Lammers-Nelemans-Siderius (1968):

Ook deze stof komt op specifieke plaatsen gestapeld in de hersenen voor.
Over zijn functie aldaar, met name als synaptische transmitter, is niets met zekerheid bekend.
..........
Met vele spitsvondige proeven heeft men getracht tot een beslissing hieromtrent te komen, zonder daar tot
dusver in te slagen.
........
Over de oorzaken van de selectiviteit van de werkingen op omschreven hersengebieden weten wij nog niets.
Van gelokaliseerde binding van psychofarmaca aldaar is nooit iets gebleken.
De commerciele hype, die intussen ontstond, veroorzaakte de vaststelling dat sinds 1968 in de wereld alleen maar veel geweld, agressie
en depressies zijn tot stand gekomen en dat de kennis over een en ander op vandaag nog precies dezelfde is, zoals ongeveer een halve
eeuw geleden al bekend was.
Ter illustratie wat – voorbije – beeldmateriaal en als slot de kopie van een 'actuele' zogezegd wetenschappelijke uitleg door een instelling
die als een 'Overheid' moet doorgaan.
Over de tot stand gebrachte agressie in de maatschappij als een gevolg van het massaal therapeutisch verwoesten van zenuwcellen
door zogenoemde 'serotonine-verbeteraars'.

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB822.pdf

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB882.pdf

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB947.pdf

Hierna druk ik het orgelpunt af, eergisteren geplaatst door een Nederlands
Inspecteur Generaal op IGZ als een reactie op 25 november 2015.
Deze reactie illustreert de kennis die heerst over de eerder geciteerde CYPleer om de aandacht af te leiden van de voorgewende onkunde over de
werking van psychotica in het tot stand komen van medische en menselijke
mind-control.

Wat eraan voorafging op 25 november 2015:

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB977.pdf

Het ambtelijke antwoord van 8 september 2016:
Van: *Diemen-Steenvoorde, J.A.A.M. van (Ronnie)* <ja.v.diemen@igz.nl <mailto:ja.v.diemen@igz.nl>>
Datum: 8 september 2016 10:17
Onderwerp: Beantwoording vraag SSRI's mw.
Cc: _Dienstpostbus IGZ Meldpunt <meldpunt@igz.nl <mailto:meldpunt@igz.nl>>
Geachte mevrouw ....
In reactie op uw vragen wil ik het volgende laten weten:
Antidepressiva zijn geneesmiddelen die gebruikt worden om een ernstige depressieve stoornis te behandelen. Uit uw Email blijkt dat u zich zorgen maakt over
verschillen in activiteit van de leverenzymen CYP450 (en dan met name CYP450 2D6) en de mogelijke rol daarvan bij het optreden van agressie als bijwerking bij
SSRI’s.
Zoals alle geneesmiddelen worden ook SSRI’s in de lever door enzymen, waaronder CYP450, afgebroken (gemetaboliseerd). De informatie die hierover beschikbaar
is, is opgenomen in de product informatie voor de beroepsgroepen (de Samenvatting van de Product Kenmerken (SmPC)). Indien nodig, bijvoorbeeld als er een
wisselwerking is met andere geneesmiddelen, worden in de SmPC ook waarschuwingen opgenomen. De SmPC’s kunt u vinden in de
geneesmiddeleninformatiebank op de website:
http://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:1:0::NO:SESSION:P0_DOMAIN,P0_LANG:H,NL
De gevoeligheid van patiënten voor (bijwerkingen van) geneesmiddelen waarmee zij behandeld worden hangt onder andere af van de snelheid waarmee het middel
na toediening in het lichaam wordt afgebroken. Vanzelfsprekend is ook de hoogte van bloedspiegels van geneesmiddelen van belang, maar de vraag die hier ook
speelt is waarom iemand juist op deze manier reageert.
Dit kun je helaas niet alleen voorspellen door de manier waarop middelen in het lichaam afgebroken worden. Wanneer is vastgesteld dat er grote verschillen tussen
mensen bestaan en dat deze verschillen belangrijk zijn, wordt in de SmPC en bijsluiter opgenomen dat de behandeling uitgevoerd moet worden onder controle van
de bloedspiegel.
Het CBG is bekend met de wetenschappelijke discussie rondom verschillen in activiteit van CYP450 (en dan met name CYP450 2D6T) bij het voorschrijven van
SSRI’s. Echter voor wat betreft het controleren van de bloedspiegel en/of het routinematig inzetten van een DNA test is het CBG van mening dat hiervoor op dit
moment onvoldoende gegevens zijn om dit te verplichten. Voor individuele patiënten kan dit echter mogelijk een oplossing bieden.
Van SSRI’s is bekend dat zij, met name bij het opstarten tot agitatie en desinhibitie kunnen leiden. In de literatuur en zoals door u ook aangegeven is er een al
langlopend wetenschappelijk discours over de (faciliterende versus oorzakelijke) relatie tussen de SSRI’s en agressie. Ten aanzien van de agressie wordt opgemerkt
dat deze is opgenomen als bijwerking in de productinformatie voor de meeste antidepressiva. In 2014 heeft Bijwerkingencentrum Lareb hierover voor de SSRI’s extra
aandacht besteed. Het bleek dat de productinformatie op dit punt niet consistent was. Het CBG is daarop een Europese discussie gestart om de bijsluiters verder te
harmoniseren. Deze procedures zijn voor bijna alle SSRI’s inmiddels afgerond.
Recent heeft Lareb opnieuw een overzicht gemaakt van het aantal meldingen van agressie en suïcidaal gedrag bij het gebruik van antidepressiva. Deze bevestigen
voor het CBG het beeld dat al bekend was en hoe belangrijk het is om de productinformatie en de balans tussen werkzaamheid en risico’s voortdurend kritisch te
blijven bekijken.
Met betrekking tot de amfetamine-effecten van medicatie worden met name methylfenidaat en in mindere mate dextro-amfetamine (beiden amfetamine-preparaten)
ook in gevangenissen voorgeschreven aan mensen met ADHD/ADD met een mogelijk remmend effect op onrust en agitatie. De inspectie met haar
toezichthoudende rol betreedt niet zelf dit puur wetenschappelijk discours, maar volgt dit nadrukkelijk wel en zal dit ook blijven doen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
dr. J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde
Inspecteur-generaal
In afwachting dat ooit de werking van een en ander toch zal mogen bekend raken, groet ik U,
apotheker Fernand Haesbrouck, 11 september 2016

