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Nieuwsbrief

Dertig jaar medische
revolutie met SSRI's
Ooit (1984) was serotonine meetbaar.
Dominanten hadden er meer dan slaven.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6703857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6703857

Althans voordat de heropnameremmers het complete systeem
vakkundig vernielden.
Beter nog... dertig jaar later meet niemand nog serotonine.
Er zijn geen dominanten meer met veel serotonine en geen slaven
meer met minder.
Geen zichzelf respecterend arts durft nog het woordje serotonine
uitspreken.
De medische stoffetjes-wetenschap baalt en ligt op apegapen.
Positieve evidenties en het FIF-syndroom deden de rest.
De heropnameremmers van dat onmeetbare stofje zorgden ervoor
dat de grootste en meest tragische farmacologische farce ooit tot
stand kon komen.
Kapot verbrande synapsen zwelgen voortaan geen
neurotransmitters meer op ter genezing van gedragsstoornissen,
wel integendeel, ze voorzagen de industrie-geneeskunde van
nieuwe en zeer lucratieve aandoeningen, waarmee men tot in
lengte van dagen steeds meer chemisch kan genezeren.
Aasgieren presteren het zelfs om voortaan (weer) dure medicatie te
gaan uitvinden om zogezegd de stoffelijke resten van die axonen
als oorzaken van dementie voor te stellen en die te gaan opruimen,
terwijl ze verzuimen om shunts te installeren, die de intussen
onderbroken prikkelgeleidingen opnieuw bruikbaar moeten maken.
Immers, het chronisch toedienen van lage doseringen als
'onmisbaar' uitgeroepen wondermedicatie (NPS - nieuw psychoactieve stoffen) geneest niet alleen comfortaandoeningen, het
hoger doseren ervan (met andere troetelnaampjes) behandelt zelfs
de aldus ontstane aandoeningen.
Eerst vakkundig dwangmatig psychotisch maken (psychotica) om
vervolgens lucratief neurologisch (antipsychotica of neuroleptica) te
corrigeren.
Mindcontrol?
Bijwerkingen zijn geen bijwerkingen meer, terwijl elk symptoom
intussen tot een regelrechte aandoening is uitgegroeid.
Er zal een nieuwe Pavlov moeten opstaan, die nieuwe en
toekomstige artsen een diagnose zal leren stellen dwars door de
vele symptomen en bijwerkingen van helend gewaande medicatie
heen.
Al vrees ik dat zoiets niet meteen voor eerste dertig jaar zal zijn.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 28 november 2016

