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http://www.youtube.com/watch?v=cpmIEwPIJEo

Nieuwsbrief

Geneeskunde is
hoogtepunt van
geneeskunst al lang
voorbij

http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/133128/Pil-kan-wellicht-PTSS-voorkomen.htm

Een kunstenaar is meestal een perfecte vakman die zijn vak kunstzinnig overstijgt.
Het vakmanschap in geneeskunde, dat ooit op kennis was gebaseerd, steunt nu op de evidenties van verzamelde anekdotes,
waarbij bovendien alleen maar de positieve elementen in aanmerking mogen komen.
Het negatieve noemt men comorbiditeiten, omdat die handig zijn bij nieuwe anekdoten als voorwendsel voor nieuwe commerciële
behandelingen.
Negatieve elementen, waar men niets mee kan aanvangen, negeert men doodgewoon (FIF-syndroom) of wanneer de neus erop
geduwd wordt, spreekt men over niet-zorggerelateerde calamiteiten.
Jammer genoeg kwam onlangs uit de universiteit van Chicago deze pijnlijke vaststelling:
“ Het is net als in de maatschappij: de complexiteit neemt toe als individuen en instituten vergeten hoe ze generalist
moeten zijn.
Iedereen wordt specialist met toenemend beperktere capaciteiten.”
Die wijze woorden gebruikte ik in een stukje over Alzheimer.
Healthcare heeft toch even geslikt, toen ik ooit (precies vier jaar geleden) met het positieve bericht op de proppen kwam, als
zouden artsen WEL weten waarom het gebruik van psychotica bij PTSD (PTSS in het Nederlands) zo goed werkt.
Men schrikte zich zowaar een aap, wanneer plots iemand kon aantonen dat de zo geroemde vakwetenschap, nu plots op kennis
zou gebaseerd zijn.
Daaraan dacht nu waarlijk niemand meer.
Men vreesde bovendien een valstrik van formaat.
Kennis, stel je voor!!!
In geneeskunde, dan nog.
Sindsdien probeert de psychiatrie de piste van de zogenoemde psychotica (SSRI's of andere stimulantia) bij getraumatiseerden
achter zich te laten, omdat men er niet zo van houdt dat obscure geheimen van vakkundigheid zomaar op de straat terecht komen.
Stel je even voor dat psychiaters wetens en willens neuronen zouden vernielen bij patiënten, die nu juist moeten begeleid worden
om een controle over het gedrag zoveel mogelijk te verbeteren.
En om daar toe te komen eerder een feilloos functionerend zenuwstelsel optimaal zouden moeten gebruiken.
Je mag er niet aan denken.
Vandaar de nieuwe pistes.
Nog steeds hult de psychiatrie zich in de verwaandheid dat hun autoriteit voor 100% steunt op wat de farmaceutische industrie hen
in lepelt.
Die industrie bouwde een imperium gebaseerd op fabels en verzinsels.
En daar heeft men moeite om serotonine en dopamine zomaar te moeten loslaten.
Noteer het stapvoets inslikken van de eerste 'S' uit SSRI.
Lachend klaarkomende muisjes toonden hoe phenylalkylamines of andere psychotica helemaal niet 'selectief' corrigeren.
Ze 'corrigeren' het allemaal, met de botte bijl, zeg maar.
Want hoe die botte bijl het voor mekaar krijgt, wil vooralsnog niemand het geweten hebben.
Het circus gaat door... omdat ijverig verder wetenschappelijk onderzoek op stapel blijft.
Intussen kenden we een zeer korte episode van de kortwerkende antidepressiva.
Ik kreeg niet eens de kans om die poging de grond in te boren.
Want nu verschijnt SR-8993, de nieuwe stof die bij PTSD de traumatische ervaringen zou wissen zonder daarbij neuronen te
verwoesten, zoals de SSRI's dat eigenlijk wel doen.
Maar wat leren we uit de spectaculaire aankondiging?
Alvast dat de structuur van de chemische stof die zoiets realiseert voorlopig NIET wordt vrijgegeven.
En dat “evidence based” resultaten juichen over vermoedens, mogelijkheden, suggesties en nog veel meer, waardoor
WETENSCHAPPELIJK dan nog, wordt gesteld dat dit nu de oplossing moet bieden, waar het medisch verwoesten van neuronen al
die jaren heeft gefaald.

Maar als die SR-8993 nu toch een phenylalkylamine, of een indol-verbinding, of een piperidine, of zelfs een pro-drug zou zijn, die
uiteindelijk net hetzelfde tot stand brengt als alle vermaledijde voorgangers, hoe zal de medisch commerciële wetenschap daarop
reageren?
Met ongeloof?
Met verbijstering?
Of met voldoening, omdat het circus uiteindelijk toch een tijdlang heeft kunnen doorgang vinden.
Al was het maar om heel wat onkosten te recupereren.
Iets in mij vermoedt waarom men duidelijkheid over SR-8993 achter houdt, waardoor men PTSD uiteindelijk toch wil blijven behandelen
door bouwstenen van het zenuwstelsel weg te knippen en omdat men die techniek voor het toekijkend publiek verborgen wil houden.
Immers...
Amper drie maanden is het geleden dat bekend raakte hoe wonderbare 'opioiden' iets tot stand kunnen brengen waartoe noch het
fabuleuze herladen van de energie van serotonine, noch die van dopamine tot nu toe in staat zijn gebleken.

Door de werking van nalmefene (Selincro) te belichten stortte een zoveelste poging in elkaar om het wereldje van de mindcontrol
overeind te houden.
Ik hoop alvast dat ik tot de eersten zal behoren aan wie de chemische structuur van het nieuwe SR-8993 zal bekend gemaakt worden.
Als het ooit zover zal komen.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 9 juni 2013

