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Nieuwsbrief

SSRI: onkunde of opzettelijk
crimineel kwaad opzet?
Geneeskunde heeft religie vervangen.

Het eerste propylamine, dat na de uitgeputte mogelijkheden om amfetaminevariaties (ethylamines) te componeren, het levenslicht zag, was meteen al
eentje met een duidelijk cocaïne-patroon.
Veelbelovend omdat precies dezelfde (en verwachte) werking tot stand
kwam, maar al van bij het begin kreeg men te kampen met het FIFsyndroom.
Iets waar men nog moeilijk mee leek weg te komen en toen waren de
universiteiten nog niet zo afgestompt zoals vandaag.

Meer dan tien jaar voordat Pennings in Nederland aantoonde op welke manier men neuronen kan vernielen
(1998) om daarmee een elektrochemische, maar levensnoodzakelijke, prikkeloverdracht voor gedrag en
geheugens kapot te maken (na 35 jaar, 2016, eigen nieuwsbrieven).
Nu even terug naar 1982 en de bevindingen van toen TOETSEN aan wat nu uiteindelijk dan toch bekend is
geraakt.
Vandaag, 35 jaar later, lees ik nu de bevestiging van de eigen zoektocht waar ik al jaren geleden aan
begonnen was en heel lang in het duister heb getast en heel wat tegenwerking heb ondervonden en nu nog
steeds ondervind.
Uiteindelijk liggen alle puzzelstukjes op de juiste plaats. Bij mij toch!
Ik citeer wat over zimeldine op Wikipedia staat te lezen.
En voor de duidelijkheid: dit heb IK er NIET opgezet.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zimelidine
Nadat er een octrooi op verkregen was noemde Astra de stof zimeldine. Ze kwam in 1982 in Europa op de
markt onder de merknaam Zelmid. Maar het middel bleek in sommige gevallen het syndroom van GuillainBarré te veroorzaken, en in 1983 werd het wereldwijd uit de handel genomen. Het werd opgevolgd door
fluvoxamine en fluoxetine (afgeleid van het antihistaminicum difenhydramine) en de andere SSRI's.
Het syndroom van Guillain-Barré (GBS) is een aandoening van het zenuwstelsel, een auto-immuunreactie,
die gepaard gaat met toenemende spierzwakte en spierverlamming. GBS is een vorm van polyneuropathie;
namelijk de achteruitgang van perifere zenuwen die ver verwijderd zijn van het ruggenmerg. De axonen
van de zenuwen degenereren (Pennings, 1998) en er vindt verlies van myeline plaats, de stof die als een
isolerende laag om veel zenuwvezels aanwezig is en die de geleiding van impulsen door die zenuwvezels
versnelt.
De eigenlijke oorzaak is onbekend, echter er zijn enkele verbanden gevonden. De meest gangbare theorie
zegt dat het gaat om een anti-lichaamreactie tegen antigenen in de myelineschede of in het axon. Deze
auto-immuunreactie is in verband gebracht met een voorafgaande infectie door verschillende virussen of
bacteriën.
Deze auto-immuunreactie is niets anders dan de gevarenreflex waarmee het lichaam reageert op de
aanvallers, die het zenuwstelsel aan het vernielen zijn.
En heeft helemaal niets te maken met een voorafgaande infectie, wel integendeel, dit afweermechanisme
(antilichaamreactie) zorgt ervoor dat via het versneld aanmaken van antistoffen in een ijltempo
weefselstructuren worden gemaakt, die verantwoordelijk zijn voor wat op vandaag als een carcinogenese
wordt herkend.
Maar natuurlijk is er niemand die zoiets wil geweten hebben.
In die 35 jaar zouden het aantal kankers alleen maar gedaald zijn en ze dalen nog steeds!
Want we komen op tegen kanker.
De huidige (serotonine?)-sprookjes van de farmaceutische industrie zijn prioriteit nummer 1 in alle
academische medische opleidingen.
En durf die eens te bespotten.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 13 april 2017

