Blog op seniorennet
Blog op adhdfraude

www.haesbrouck.be
www.megablunder.net

Jaargang 11 nr. 1017
26 januari 2017

Nieuwsbrief

Het begon niet bij hem,
maar bij die schijnheilige machthebbers.

Als er geen waardering en respect is voor de persoon dan
heerst de dictatuur…
(Frits van Brussel. 2017)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/27502018/__Defensie_verzon_medisch_consult__.html

Ik citeer de tekst zoals hij te lezen staat op de website van de krant.
Defensie heeft geprobeerd luchtmachtpiloot en klokkenluider Victor van Wulfen te psychiatriseren.
Verschillende gebeurtenissen, waaronder twee gesprekken met een psycholoog en een gesprek met zijn
squadroncommandant, werden verzonnen.
De vervalsingen zijn te lezen in een vertrouwelijk rapport van de Inspectie Militaire Gezondheiszorg (IMG) uit 2012,
dat in handen is van EenVandaag.
In het rapport staat onder meer dat Van Wulfen, die een klacht had ingediend over onzorgvuldig medisch handelen,
op maandag 16 november 2009 een gesprek zou hebben gehad met de vliegerpsycholoog.
Twee dagen later zou hij op de vliegbasis in Eindhoven zijn geweest en op woendag 18 november 2009 zou de
klokkenluider een gesprek hebben gehad met een vliegerpsycholoog en zijn squadroncommandant.
In dat laatste gesprek zou Van Wulfen hebben gezegd dat hij ’in een schijnwereld leeft’.
Van Wulfen was echter van 7 tot en met 21 november 2009 op vakantie in Zuid-Afrika.
In het inspectierapport valt ook te lezen dat Van Wulfens commandant op woensdag 2 december 2009 aan collega’s
heeft verteld dat Van Wulfen zich ’onder psychiatrische behandeling had gesteld, tot zijn eigen tevredenheid’. Deze
opmerking klopt niet en komt voort uit de niet-bestaande consulten.
Kamerlid-Jasper van Dijk (SP) reageert tegenover EenVandaag woedend op het rapport. „Belachelijk. Dit rapport is
vervalst, het betreft fraude gepleegd door Defensie om de klokkenluider zwart te maken, te psychiatriseren.”
Defensie wilde volgens EenVandaag niet ingaan op de verzonnen consulten die in het IMG-rapport staan.
Van Wulfen bracht in 2009 aan het licht dat de piloten van Herculesvliegtuigen de veiligheidsvoorschriften lang niet
altijd goed opvolgden.
Dit werd hem niet in dank afgenomen. Hij kreeg een vliegverbod en kreeg zelfs de stempel ’psychiatrisch patiënt’.

Een schoolvoorbeeld van wat over-ijverige overheden 'vals nieuws" plegen te noemen.
Misschien nog een geluk dat mind-control nog niet overal is tot stand gebracht.
Bij deze dan een oproep tot waakzaamheid.
Psychotisch makende stoffen in handen van voorschrijvers, die niet eens hoeven te weten waarmee ze bezig zijn,
kwamen onder de vorm van koosnaampjes tot stand via een project dat al een hele tijd loopt.
Op dit ogenblik blijven universiteiten en overheden nog steeds weigeren om de echte werking van die stoffen
bekend te maken.
Dit is schuldig verzuim.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 26 januari 2017.
https://www.adhdfraude.net/pdf/NB801.pdf

