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Nieuwsbrief

Kwakkel
Zo zielig...

https://www.trouw.nl/opinie/peperdure-hersenstudie-adhd-levert-niks-op~a78e5ac7/

Geldzucht en chemische onkunde, foei universiteiten!

https://www.adhdfraude.net/pdf/NB1021.pdf

https://www.adhdfraude.net/pdf/NB1020.

https://www.adhdfraude.net/pdf/NB951.pdf

Radbouds' ADHD-icoon verzoop in november 2012.
Een universiteit zou moeten uitblinken in kennis.
Ik druk af wat zich openbaar afspeelde vier jaar geleden, met een blad uit nieuwsbrief 593.

Kent geen symptomen van normaal gedrag.
Kent niet eens dwangmatig psychotisch gedrag meer, waardoor men dit uiteindelijk dan als normaal uitroept.
Vaak gezond zijn en veel kenmerken van gezond gedrag bij elkaar optellen, is een goed teken en wijst erop dat iemand perfect in orde is.
Niet zo, wanneer je daarmee bij een psychiater terecht komt.
Want een gewoon mens is vanzelfsprekend niet zo slim als iemand die gespecialiseerd is in stoornissen van alle aard en die alle dagen van zijn
of haar leven doorbrengt in een wereld vol met stoornissen.
Sinds enige tijd is vaak gezond zijn en het optellen van kenmerken van gezond gedrag een stoornis, een psychische stoornis zelfs.
Maar verlang van niemand een woordje uitleg.
Waarom is dit zo?
Daarom.
Waarom loopt het mis?
Stoffetjes in de hersenen.
Welke stoffetjes?
Geen antwoord.
Kan iemand dit aantonen?
Natuurlijk.
Kleurfotootjes maken van de hersenen.
En daar waar woorden soms veel kunnen zeggen, zeggen die kleurfoto's het met beeldekes.
Kan daarmee dan een diagnose gesteld worden?
Neen, nog niet, maar het helpt wel, het bewijst alvast dat er enige moeite is gedaan om een diagnose te stellen.
Niets is immers zo moeilijk omdat net zoals bij de symptomen van normaal gedrag er veel soorten gekleurde hersenfoto's bestaan en omdat er
ook bij de gekleurde stoornissen danig veel verschillen zijn.
Meestal eindigt zo een discussie met het verwijt dat iemand die niet gestudeerd heeft dit onmogelijk kan doorgronden.
De ziekte is erfelijk en net zoals je normaal kunt geboren zijn, kan iemand geboren worden met de ongeneeslijke aandoening van de stoffetjes
in de hersenen.
Even doorslikken, want gezond zijn is een ziekte, die het meest efficiënt kan behandeld worden met psychotisch makende stoffen (psychotica).
Genezen eraan, dat kan niet.
Maar nu komt het.
Zij die lijden aan de symptomen van het gezond zijn, maar toch de diagnose van een ziekte opgeplakt kregen, kunnen geholpen worden om
toch als niet te grote sukkelaars door het leven te gaan.
En omdat daartoe gespecialiseerden uit gekleurde hersenfoto's kunnen afleiden dat die stoornis vele keren erger is dan gewoon maar een soort
van droefheid of melancholie, die men met laag gedoseerde psychotica alleen maar drogeert, moeten de verkeerde stoffetjes kordater worden
aangepakt, juist omdat ze met zovelen zijn,.
Vandaar de verdrie- en zelfs verviervoudigde dosering met psychotica tot dwangmatig, die de stoffetjes tijdelijk verhindert een veronderstelde
chaos in de geesten te blijven aanrichten.
Een obsessief concentratievermogen komt tot stand en een afgevlakt leven doet het voortaan vredig en zonder chaos.
Met of zonder foto's van gekleurde hersenen kan iedereen in de maatschappij herkennen wanneer iemand vaak gezond is en zelfs besluiten dat
dit inderdaad zo is,wanneer veel daarop wijst.
Een psychiater ziet het anders.
En wie heeft het voor het zeggen in de maatschappij?
De psychiater natuurlijk.
Gezond zijn is niet normaal.
En hoe behandelt de psychiater de veronderstelde aandoening?
Door de patiënt chronisch met psychotica te drogeren tot dwangmatig psychotisch.
Maar wat verliezen we met zijn allen uit het oog?
Er is die kanjer van een denkfout.
Een arts, gespecialiseerd in psychotisch gedrag, herkent niet eens wanneer patiënten die succesvol – tot zogezegd normaal - behandeld zijn,
eigenlijk dwangmatig psychotisch geconcentreerd en rustig geworden zijn.
Een opmerkelijke invulling van het begrip: normaal.
Symptomen van normaal gedrag behandelen als een aandoening.
En na het genezen tot dwangmatig psychotisch, herkent geen psychiater nog het dwangmatig psychotische als een psychische aandoening.
Gewoon vergeten of commerciële verbeelding?
Gezond zijn is niet normaal.
En gek (gemaakt) zijn, is dan weer normaal gezond.
Twee keer mis, dus.
Wie normaal gedrag als een aandoening uitroept, mist de kennis van het normaal zijn.
Wie de behandeling als succesvol uitroept, kent zijn vak niet.
Een psychiater is opgeleid om (zelfs iatrogeen) dwangmatig gedrag te herkennen en moet weten wat hooggedoseerde psychotica aanrichten.
Een ADHD-psychiater mist dus twee keer door onkunde.
De maatschappij staat erbij en kijkt ernaar.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 19 november 2012.
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