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Nieuwsbrief

Buikhuisen-hype wil agressie
als gevolg van medicatie weren
Zelfs op vandaag pakt de
Volkskrant (in Nederland) nog
uit met een criminoloog die er
dertig jaar geleden al voor
pleitte om nog meer medicijnen
te slikken die 'serotonine'tekorten zouden verminderen,
omdat die tekorten agressie
zouden veroorzaken.
Terwijl precies die medicatie
(psychotisch makende stoffen)
een controleverlies over het
gedrag veroorzaakt, wat onder
meer ook een agressie te weeg
brengt.
Over de agressie:
http://bit.ly/2kz8zUC en
mevrouw Eijkelenboom op de
Nederlandse TV.

Ik vat de kern van het betoog samen:
Zo kondigde het ministerie van Justitie vorig jaar aan dat Nederland, als eerste land ter wereld, gedetineerden voedingssupplementen
gaat geven om uit te zoeken of daarmee hun agressie kan worden beteugeld. Die koppositie is opmerkelijk en geeft aan hoezeer de
tijdsgeest is veranderd: toen criminoloog Wouter Buikhuisen ruim dertig jaar geleden onderzoek wilde doen naar de biologische
factoren van crimineel gedrag oogstte hij landelijk zoveel hoon en haat dat hij de wetenschap verliet.
Cornet en De Kogel namen de wetenschappelijke literatuur door en spraken met tientallen deskundigen, waarna ze inventariseerden
hoe het jeugdstrafrecht de neurowetenschap kan inzetten. Zo kunnen met behulp van wearables, draagbare gadgets, regelmatig de
hartslag, huidgeleiding en ademhaling van jongeren worden gemeten, wat een indicatie kan geven van hun stressniveau.
Met speekselonderzoek kan worden vastgesteld hoeveel van het stresshormoon cortisol ze in hun lichaam hebben. Die informatie kan
inzicht geven in de ernst en de aard van gedragsproblemen. Ook het verstrekken van voedingssupplementen (vooral visvetzuren) kan
nuttig zijn, aldus het WODC. Er zijn aanwijzingen dat die visvetzuren bijdragen aan het verminderen van agressief en impulsief
gedrag. De veronderstelling is dat ze in de hersenen de afgifte van de boodschapperstoffen dopamine en serotonine beïnvloeden.
Wouter Buikhuisen (1933) was als hoogleraar criminologie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden.
Eind jaren zeventig deed hij onderzoek naar de biologische kenmerken van misdadigers. Hij veronderstelde een verband tussen
crimineel gedrag en aangeboren eigenschappen.
Met hersenonderzoek wilde Buikhuisen aantonen dat bepaalde kinderen meer kans maken het verkeerde pad op te gaan dan andere.
Niet door sociale omstandigheden (nurture), maar door biologische factoren (nature) zoals de hoeveelheid testosteron en adrenaline.
Deze uitgangspunten stonden haaks op de linkse tijdgeest, die crimineel gedrag toeschreef aan maatschappelijke misstanden. Dat
Buikhuisen adviseur was geweest bij het ministerie van Justitie droeg evenmin bij aan zijn reputatie.
Linkse journalisten en wetenschappers, aangevoerd door wijlen Hugo Brandt Corstius (onder het pseudoniem Piet Grijs), nagelden
Buikhuisen genadeloos aan het kruis. De kritiek lang niet altijd inhoudelijk van aard. Zo kenschetste Brandt Corstius hem als een
'fascist' en een 'kale, impotente carrièrewetenschapper'. Van collega-wetenschappers kon Buikhuisen ook niet veel steun verwachten.
In 1981 werd de hele vakgroep criminologie in Leiden opgedoekt.
Buikhuisen werd antiquair.
Deze reclame-stunt heeft alleen maar tot doel om het agressie-debat in verband met zeer winstgevende mindcontrol-medicatie op een
ander - niet minder winstgevend - spoor te krijgen.
Waarmee duidelijk wordt dat een voedingssupplementen-industrie klaar staat om de financiële heerschappij van psychotica in te vullen
al dan niet evidence-of fif-based.
De expertise op reclame-niveau bestaat al, alleen het geweer even van schouder veranderen en de dopamine-en(of) serotoninefabels
worden opnieuw in ere hersteld.
Immers, veel meer nog dan het 'kan'-verhaal van Buikhuisen, muntte het pionierswerk in de jaren '70 van David de Wied uit in het
inzicht van de agressie-problematiek.
Die man had toen kunnen verhinderen dat tien jaar later de farmaceutische industrie voor de dag zou komen met een arsenaal van
zenuw verwoestende harddrugs, die als wonderbare medicijnen in de handel konden komen door de echte werking ervan als onbekend
uit te roepen.

https://www.adhdfraude.net/pdf/NB795.pdf

Maar in 1998, en ook in Leiden, publiceerde Pennings
dan weer wel iets dat veel meer onterecht werd
begraven, maar gelukkig en uiteindelijk als een van de
vele puzzelstukjes werd aangegrepen om er de juiste
redenering mee op poten te zetten.
1998119420001A_Leiden.pdf
Wat aan deze laatste redenering hoefde toegevoegd te
worden was het ruimtelijk inzicht in de patronen van de
stoffen die axonen vernielen en die uiteindelijk ook de
SSRI's zelf bleken te zijn.
In die tijd bestond nog het geloof in de mythe van
serotonine en konsoorten en de reuptake ervan.
Terwijl niemand het aandurfde om daarover enige
kritische zin aan de dag te leggen.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 3 februari 2017

