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Nieuwsbrief

Oef...

Eindelijk eens iemand die het
werkingsmechanisme van psychotica snapt.

Deze morgen via het agentschap Belga:
Maggie De Block, de minister van Volksgezondheid (Open Vld), heeft vandaag een richtlijn naar de huisartsen gestuurd over hun aanpak
van depressies. De minister legt de nadruk op het correct voorschrijven van antidepressiva en antipsychotica. "We slikken te veel
antidepressiva. Ook als dat niet nodig is", zegt De Block aan de kranten van Mediahuis.
Volgens de laatste cijfers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) blijkt dat in 2013 1,92 miljoen Belgen een
antidepressivum kochten bij een apotheker. Om die pillenberg te verkleinen, heeft De Block een nieuwe richtlijn verstuurd naar de
huisartsen. "Twee zaken zijn belangrijk. Wanneer schrijf je bij depressie medicatie voor? En wanneer verwijs je door?", klinkt het.
Gevolgen
De bedoeling van de richtlijn is om de huisartsen te wijzen op de gevolgen van het gebruik van antidepressiva. In de richtlijn vraagt De
Block ook meer aandacht voor depressie bij ouderen.
Immers:
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/3064460/2017/01/26/Link-ontdekt-tussen-depressie-en-risico-op-terminale-kanker.dhtml

Al jaren leg ik het mechanisme uit op welke manier psychotica (verzamelnaam voor een reeks
van helende 'medicatie') een spijtige carcinogenese doen ontstaan als afweer tegen de
stoffen die het zenuwstelsel kapot maken.
http://www.megablunder.net/werking
Immuniteit of afweer ontstaat als een reactie van het lichaam wanneer het aangevallen wordt
door gevaarlijke of giftige stoffen.
Stoffen die neuronen vernielen en daardoor de magnetische informatiestroom van het
zenuwstelsel vernielen, brengen een paniekreactie teweeg, waarmee in een zeer versneld
tempo (en chronisch bij een chronische toediening) celdelingen gebeuren om tegen de
indringers antistoffen te maken.
Die paniekreactie voelt aan als een dopingeffect, vandaar het grote succes bij helers zonder
KENNIS, en die zich blind staren op alleen maar positieve EVIDENTIES.
Waarom wil de officiële geneeskunde dit nu al meer dan TIEN jaar niet begrijpen?
https://www.adhdfraude.net/pdf/1998119420001A_Leiden.pdf

Apotheker Fernand Haesbrouck, 13 februari 2017.

