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Nieuwsbrief

Antidepressiva voor kinderen
Het blijft onthutsend.

https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/antidepressiva-voor-kinderen-het-blijft-onthutsend/volledig

‘Het gepubliceerde artikel bevat gegevens over werkzaamheid en veiligheid in tegenspraak met de criteria van het
protocol. Afwijkingen van de procedure werden niet gerapporteerd waardoor de primaire uitkomstmaat statistisch
significant werd, en er werd een onwaarschijnlijke effectgrootte gemeld. Achteraf werden positieve uitkomstmaten
geïntroduceerd en negatieve secundaire uitkomstmaten niet gemeld; complicaties werden misleidend
geanalyseerd. Eerste versies van het manuscript werden opgesteld door werknemers van het bedrijf en
spookschrijvers van buitenaf werden ingehuurd als "auteurs".’
Ziedaar de resultaten van de ‘deconstructie’ van de CIT-MD-18-studie, die volgens fabrikant Forest aantoonde dat
zijn antidepressiva citalopram en escitalopram veilig en werkzaam waren bij depressie bij kinderen en
adolescenten. De studie werd in 2004 gepubliceerd (Am J Psychiatry. 2004;161:1079-1083), waarna de
Amerikaanse autoriteiten escitalopram op de markt toelieten. Een rechtszaak waarin Forest werd beschuldigd van
illegale promotie en later ook bedrog en misleiding, leidde in 2014 tot de uitspraak dat de fabrikant,
uitzonderlijkerwijs, de documenten rond de gang van zaken in de studie moest publiceren. Het archief kwam
beschikbaar op het Drug Industry Document Archive; Jon Jureidini, Jay Amsterdam en Leemon McHenry hebben
de documenten nu aan een eerste analyse onderworpen (Int J Risk Saf Med. 2016;28:33-43). Jureidini was ook
een van de auteurs van een vergelijkbare analyse waarin SmithKlineBeechams claim dat paroxetine en imipramine
veilig en werkzaam waren bij adolescenten (fameus geworden als ‘Studie 329’) naar het rijk der fabelen wordt
verwezen (BMJ. 2015;351:h4320).
…......

https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/antidepressiva-voor-kinderen-het-blijft-onthutsend/volledig

Besluit:
Er is weinig onderzoek naar behandeling van depressie bij kinderen en adolescenten, besluiten de onderzoekers,
en dat maakt de literatuur extra gevoelig voor vertekening door enkele slecht uitgevoerde of gerapporteerde
studies.
Bovendien staat het geval niet op zichzelf; ook GSK’s studies naar paroxetine 329 en 352 bleken door een medisch
bureau te zijn geschreven waarna ‘key opinion leaders’ voor de academische geloofwaardigheid moesten zorgen.
De overeenkomsten met het onderhavige geval zijn ‘treffend’, menen zij.

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124

Wat volgt is een herhaling van het stukje dat ik bijna 6 jaar
geleden op 23 januari 2011 daarover heb geschreven.
Sinds september 1987 maakte de medische wetenschap de wereld wijs dat SSRI's helend werken op serotoninedefecten omdat vermeende
defecten eraan, depressies zouden veroorzaken.
Tot op vandaag heeft niemand dit wetenschappelijk aangetoond.
Beter nog, tot op vandaag is nog steeds onbekend welke gestoorde serotoninewaarden ervoor zorgen dat zieken daaraan met chemicaliën moeten
behandeld worden.
Maar het toppunt is wel, dat tot nu toe, nog niemand heeft aangetoond op welke manier dat cocaïne- of amfetaminedoping iets aan vermeende
serotoninegebreken kan verhelpen.
Althans wetenschappelijk niet.
Het behandelen met doping is als een dogma uitgeroepen.
Het werkingsmechanisme van die doping is onbekend verklaard.
Maar hoe zit het nu met zij die aan iets lijden?
En met zij die doping voorgeschreven krijgen?
Zijn alle medische cocaïne- of amfetaminedopinggebruikers medisch depressief?
Of komen al die gebruikers alleen maar bij artsen terecht omdat medici legaal mogen dealen en daarbij gedekt zijn door de wet?
Zelfs wanneer ze weten als ze in de meeste gevallen ermee fouten begaan?
Want renners weten dat ze niet depressief hoeven te zijn om legaal cocaïne-en(of) amfetaminedoping voorgeschreven te krijgen.
Ook moeders met een maatje meer, zijn niet steeds depressief als het seizoen van te strakke bikini's aanbreekt.
Vandaag is de raid van Kim DeGelder na twee jaar herdacht
De moordenaar, die handelde onder invloed van stemmen, zou in 2009 nog, voor assisen verschijnen om berecht te worden.
Het onderzoek is afgesloten.
Maar de opgevoerde operette door psychiaters, zette aan tot nadenken over de rol van die fameuze stemmen.
Al weet tot op heden nog steeds officieel niemand waarom het genezen met serotonine of dopamine in de meeste gevallen ook bovennatuurlijke
stemmen laat spreken, aanzet tot ongecontroleerd gedrag of zelfs tot zelfmoord, het parket is er toch mee in een staat van opperste verwarring
gebracht.
En niemand van het geleerde operettegezelschap bracht daarin enige duidelijkheid.
Ook logisch, want niemand van hen weet immers hoe die vork in de steel zit, niettegenstaande dit gezelschap van de maatschappij een aureool
van alwetendheid opgespeld kreeg.
Het grote geheim van die nog grotere kennis, door niets te willen weten, geven ze nooit prijs.
Operettes blijven opvoeren is voor hen het hoogste goed.
Dat weten de parketten ook.
Maar Kim De Gelder hoorde stemmen en al moordend heeft hij zich als een ongeleid projectiel gedragen.
Vanwaar die stemmen, vanwaar het controleverlies over gedrag?
Als zelfs de specialisten op dat vlak het onder ede niet willen weten?
Serotonine en dopamine behandelen, geneest.
Zoveel is al lang duidelijk, althans voor zij die niet eens hoeven te weten op welke manier.
Ze zijn toch gedekt door de wet.
Maar laat nu onlangs bekend geworden zijn dat een serotonine of dopaminebehandeling, ook niet eens hormonaal, genezing kan brengen bij
klachten over menopauze.
Het drogeren met de amfetaminestof Efexor, (venlafaxine) is in staat om het hormonengedoe in deze succesvol over te nemen.
Bewijst dit nu de onkunde van psychiaters over deze stoffen, of alleen maar de goede werking van doping op het hormonale vlak, zelfs zonder dat
artsen daar iets over mogen weten?
Eigenlijk bewijst dit maar een ding.
Want omdat ik niet wetenschappelijk bezig ben, mag ik dit dan ook zeggen of schrijven.
Laatst belandde een (nog oudere dan ik) vriend van mij bij de dokter met klachten over koude tenen.
Prompt werd hij met een voorschrift naar de apotheek wandelen gestuurd en thuisgekomen, bestudeerde hij meteen de bijsluiter van Cymbalta.
Tot zijn grote verbazing kwam hij tot de conclusie dat hij met serotonine of dopamine als een depressieveling zou moeten genezen worden.
Belde mij op om opheldering, maar toen ik bleef lachen en hem wijsmaakte dat hij nog meer koude tenen zou krijgen ermee, door de
vasoconstrictie die zal ontstaan, vroeg hij, waarom de arts dit dan in godsnaam had voorgeschreven.
Simpelweg omdat hij met deze doping wel zou ophouden om te zagen over koude tenen.
Zou Efexor ook zo werken bij een niet hormonale behandeling van menopauze?
Groot voordeel van dit carambole-effect met deze stoffen is dat ze verslavend zijn, al wil niemand dat geweten hebben, dat ze (dwangmatig)
psychotisch maken, dat ze stemmetjes laten horen, een veranderde perceptie op de realiteit veroorzaken en op termijn een pulmonaire hypertensie
of zelfs een vasculaire Alzheimer.
Allemaal zaken, waarin het operettegezelschap van het parket zeer erg gespecialiseerd in is.
Zelfs helemaal zonder dat ze het zelf beseffen.
Maar het opvoeren van operettes is winstgevend en zorgt voor aanzien en ook voor macht.
Maar waar moet het parket in de zaak van Kim De Gelder nu op zoek naar de echte dader van de raid van twee jaar geleden?
Antidepressiva: tegen depressies of tegen de bevolking?
Het verkrijgen en het hebben van macht met cocaïne-en(of) amfetaminedoping, steunt op het kennen en weten van helemaal niets. Gedekt zijn
door de wet, volstaat.

Apotheker Fernand Haesbrouck, 30 oktober 2016 … en ook 23/01/2011.

