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Nieuwsbrief

In 2011 noemde dit nog
"Bullshit van Haesbrouck"

FIF-based medicine maakt al jaren slachtoffers door het afzweren
van kennis.
"Het maakt niet uit of ik fouten maak, ik ben gedekt door de wet."

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170101_02653995
https://www.adhdfraude.net/pdf/NB400.pdf

Kijk, zoiets maakt me woest.
Al jaren leg ik uit hoe die dingen werken, maar … rijkdommen vergaren door de
maatschappij steeds zieker te maken, heeft voorrang op ethische overwegingen.
Dit is effenaf schandalig.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 2 januari 2017

Toch even deze herhalen

...

https://www.adhdfraude.net/pdf/NB589.pdf

Niet langer dan een jaar geleden kon ik aantonen hoe Depakine (valproinezuur), als een reagens, het lichaam in staat
stelt om met de metabolieten van tryptofaan uit de voeding nieuwe verbindingen te maken die als fakeneurotransmitters neuronen vernielen, waarop het zenuwstelsel met een gevarenreflex protesteert en er zelfs in slaagt
om antistoffen te maken als verweer.
Toen vermoedde ik al een gelijkaardig procedé bij het gebruik van andere reagentia, die men als geneesmiddelen
heeft vermomd.
Maar het farmaceutisch bedrijf die een ramp vreest, noemt dit 'bullshit'.
Vandaar, noemt iedereen het nu ook bullshit, met Depakine is niets mis mee en de stof wordt zo mogelijk zelfs nog
meer voorgeschreven.
Het gebruik van het zogezegd anti-epilepticum valproinezuur is een ritueel geworden.
Waarbij niemand er nog overtuigd van is dat het preventief epileptie-aanvallen kan vermijden, maar waarbij wel
iedereen het off-label gebruikt als een soort van mood-stabilisator.
Weeral een koosnaampje.
Om te verzwijgen dat men een reagens toedient om een psychoticum aan te maken.
Iatrogeen bipolair psychotisch met de bijhorende gedragsstoornissen.
En maar bezig blijven en maar behandelen...
Want het gebruik van Depakine laat patiënten positief testen op methamfetamine (de bekende Pervitin van de
soldaten uit WO-II).
Bij het gebruik van Campral (acamprosaat) als reagens en in combinatie met nog andere geneesmiddelen, waarvan
de metabolieten zich ook als reagentia gedragen, zijn al dodelijke ongevallen gebeurd.
Maar natuurlijk blijft de medische wetenschap commercieel in het duister tasten, met daarbij de intussen bekende
slogan: “Het maakt niet uit of ik fouten maak, ik ben gedekt door de wet”.
Ik begrijp dat allemaal wel....
Maar wat er bij mij niet in geraakt, is het feit dat niemand wil leren uit wat men WEET, of zou moeten weten.
Stoffen met een 'onbekend' werkingsmechanisme dienen verboden te worden.
Op vandaag is het “onbekend zijn” een commerciële foef, waarmee men onverantwoordelijke risico's mag nemen...
immers, gedekt door de wet.
Jammer dat ik een academische omkadering derf, die nuttig had kunnen zijn bij snellere stappen in de redenering.
Maar wordt zo een omkadering niet zwaar gesponsord door ... de farmaceutische industrie?
Apotheker Fernand Haesbrouck, 13 november 2012

