
ADHD-medicatie: medische megablunder.



Zoek de twee verschillen 
bij de twee woorden

• ADHD

• Psychoticum (enkelv.) PSYCHOTICA (mrv.)



Twee verschillen bij twee woorden

• ADHD
bestaat WEL in de Nederlandse taal
bestaat NIET als een medische aandoening 

• Psychoticum (enkelv.) PSYCHOTICA (mrv.)
bestaa(n)t NIET in de Nederlandse taal
bestaa(n)t WEL bij medische aandoeningen 



Moeder, waarom eten wij?
Is het hebben van honger een ziekte of een 
symptoom?

“The main role of the doctor is to identify diseases that cause symptoms, and 
then to treat those diseases that can be treated. The Hippocratic view strongly 
argued against using drugs to treat symptoms directly”.
(Larry Culpepper, Nassir Gheaemi in “Are Antipsychotics Overprescribed?” uit 
Medscape Psychiatry & Mental Health. (18/2/2011)

Honger is een symptoom van een normale toestand 
(gedrag?)

Gedragsgeneeskunde KENT GEEN normaal 
gedrag



Twee items vandaag

• ADHD

• Psychotica

Als de waarheid wordt opgelegd is ze veraf.
Michel Foucault (1926-1984)



Medische diagnose stellen van 
ADHD is verboden

Functioneren van bijnierschors gebeurt met 
ACTH-test (AdenoCorticoTroopHormoon)

Die test is een DIAGNOSE-middel

ADHD (als een aandoening) kan getest worden 
met een proefdosering amfetamine of cocaïne 
(methylphenidaat)

Immunochemische test positief: GEEN ADHD
Zelfde test negatief: ADHD WEL een ziekte



ADHD is geen ziekte: waarom?



ADHD is geen ziekte: waarom?



ADHD is geen ziekte: waarom?



ADHD is geen ziekte: waarom?
Behandeling tot pedagogisch comfort gebeurt met psychotica.

Binnen minder dan 1 jaar met XTC van de straat.

Omdat de echte geneeskunde afwil van het geklungel van 
kwakzalvers die niet eens een diagnose kunnen stellen van 
iets wat niet eens een ziekte is.

Omdat eerlang XTC als medicijn opduikt bij PTSD om (niet-
selectief) met trauma's besmette geheugencellen te 
vernietigen.
Allicht zal Alzheimer dan als een comorbiditeit uitgeroepen 
worden.
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PSYCHOTICA
Vier groepen scheikundige stoffen die als psychotica, hallucinogeen 
werken, of : een veranderde perceptie op de realiteit en …een 
controleverlies op het gedrag veroorzaken. 

1. Indolen ( LSD, psilocybin, triptanen, melatonine (circadianes)….)
2. Pro-drugs (cannabinoiden, anti-epileptica, sommige spierverslappers.

(Depakine,Topamax,Tegretol,Lyrica) 
3. Piperidylbenzilaatesters 

(Cocaïne,Methylfenidaat,Champix,Trazolan,Seroxat (of paroxetine))
4. Phenylalkylamines , waarbij :

- phenylmethylamine : Ketamine, Specialk , Ketalar
- phenylethylamines: amfetamine,XTC,Zyban,Wellbutrin,Dexedrine
- phenylpropylamines: SSRI’s: Prozac, Strattera,Serlain,Sipralexa
- phenylbutylamines: Silomat, Modafinil (Provigil), Nuvigil
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 Drie redeneringen om het REUPTAKE-bedrog te weerleggen

1) Het chemisch werkingsmechanisme van psychotica

2) Het bijgetekende 'pompje' bij een elektronenmicroscoopfoto van 
een neuron 

3) Publicaties in wetenschappelijke artikels, die meestal concluderen 
dat nog meer onderzoek zal nodig zijn
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Psychotica veroorzaken veranderde 
perceptie, controleverlies over gedrag 

(tics bv.), wanen, hallucinaties
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Amfetaminen kunnen door het binnendringen 
in axonen – vanwege hun grote gelijkenis met 

serotonine bij de receptoren op het 
postsynaptisch membraan – leiden tot het 

afsterven van de uiteinden van die axonen. 
En zelfs tot celdood van die neuronen.

 
Dat dit geen fabeltje is wordt beschreven in het 

artikel Speed kills: cellular and molecular 
bases of methamphetamine-induced nerve 

terminal degeneration and neuronal 
apoptosis, door Cadet et al., FASEB J. 17, 

1775-1788, 2003. 
Ik citeer even het Abstract van dit artikel plus 
een klein fragment op de volgende bladzijde:
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[…] Methamphetamine (METH) is a drug of abuse that has 
long been known to damage monoaminergic systems in the 
mammalian brain. Recent reports have provided conclusive 
evidence that METH can cause neuropathological changes 
in the rodent brain via apoptotic mechanisms akin to those 
reported in various models of neuronal death. The purpose 
of this review is to provide an interim account for a role of 

oxygen-based radicals and the participation of 
transcription factors and the involvement of cell death 

genes in METH- induced neurodegeneration. We discuss 
data suggesting the participation of endoplasmic reticulum 

and mitochondria-mediated  activation of caspase-
dependent and –independent cascades in the manifestation 

of METH-induced apoptosis. Studies that use more 
comprehensive approaches to gene expression profiling 

should allow us to draw more instructive molecular 
portraits of the complex plastic and degenerative effects of 

this drugs […] 
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Spinnen , normaal
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Spinnen op LSD
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Spinnen op hash
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Spinnen op cocaïne
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Spinnen op mescaline
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Enkele begrippen
Phenyl   afgekort: Ph
energiepatroon van de meeste neurotransmitters

Indol , energiepatroon van serotonine

Piperidine, vormt gekoppeld aan Ph of indol de 
basis van drugs of neurotransmitters 

Amine, vormt gekoppeld aan Ph of indol de basis 
van drugs of neurotransmitters (afgekort: NH2)
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Neurotransmitters
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Phenylethylamine en 
phenylpropylamine

• Neurotransmitters zijn phenylethylamines.

• Amfetamines zijn dat ook, maar ze 
gedragen zich als fake-neurotransmitters.

• SSRI’s zijn phenylpropylamines.
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1997-1999 anorectica=amfetamines

Isomeride

Ponderal

Ionamin,
Panbesy

Diethylpropion Wellbutrin,
Zyban
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Neurotransmitters regelen 
prikkeloverdracht tussen neuronen
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Neuronen sturen boodschappen op een 
electrochemische manier
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Detail
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Synaps in handboek uit 1976
(textbook of medical physiology)

REUPTAKE was toen nog niet uitgevonden!
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Grappig is de constatering dat er ondanks 
het toevoegen van die heropnamepomp 
voor serotonine in de tweede druk toch 
elders in de tekst nog de opmerking is 
blijven bestaan dat de afgegeven 
serotonine direct wordt afgebroken! 

Achteraf leugens invoegen, wordt altijd 
wel ergens door verraden. 
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Werking psychotica
Neuronen verwoesten...
1) doet een gevarenreflex ontstaan: vluchten of vechten.

Vandaar:  bloedvaten klappen dicht:  vasoconstrictie
hersencellen minder doorbloed
hart:  pulmonaire hypertensie
hersenen: cellen sterven af -> dementie

Verwoesting infrastructuur van het zenuwstelsel veroorzaakt:
veranderde perceptie op realiteit ( antidepressief?)

(hallucinaties?) (wanen?) 
controleverlies over gedrag   ( agressie?)

(lagere zelfmoorddrempel?) (tics?)
(zinloos geweld?)

2) maakt antistoffen die proberen de aanvaller te 
neutraliseren 
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Vaatvernauwing en effect op het hart.
De rechterkamer van het hart dat bloed naar de longen moet 
stuwen door smallere kanaaltjes moet daardoor meer druk 
uitoefenen.

Als chronisch meer druk gaat uitgeoefend worden, zal dat deel 
vergroten, en gaan drukken op de linkerkamer, dat het bloed 
binnenkrijgt van het lichaam.

Daardoor kan een steeds maar kleiner volume bloed de 
linkerkamer binnen, en het hart dat moet pompen om te blijven 
leven kan steeds maar minder en minder volume gaan pompen,
vermits het uitgezette andere deel het vullen van de pomp 
belet.

Dat verschijnsel heet : pulmonaire hypertensie.
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Alzheimer?

Negatieve info verschijnt maar heel even !

http://www.mednet.nl/content/html/38.asp?nb_id=9017
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Alzheimer?

Effecten beter in kaart
De onderzoekers waarschuwen dat het misbruiken van marihuana een 
risicofactor vormt voor problemen met het hart en de hersenen.
Er zijn zelfs aanwijzingen dat langdurig gebruik van de drug kan leiden tot 
ziekten als Alzheimer. In verschillende onderzoeken is al aangetoond dat 
apolipoproteinen (waar apoC-III ook onder valt) betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van deze ziekten. Wetenschappers moeten de schadelijke effecten 
van langdurig marihuanagebruik nog veel beter in kaart brengen, maar helemaal 
onschadelijk lijkt wiet niet meer te zijn.

De link naar het artikel op kennislink.nl

http://www.kennislink.nl/web/show?id=203838
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Alzheimer?

Dit pareltje vindt men terug op een site, met het geld van Janssens Pharmaceutica.
"Deze hersengedeelten degenereren de neuronen, ze 
verliezen hun verbindingen met andere neuronen en 
sterven eventueel af."

Is dit dan niet dezelfde voorstelling van gecastreerde 
neuronen door antidepressivagebruik en ADHD-
medicatie, zoals ik afbeeld op de cover van mijn boek?

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackdem012&s=2


43



44

Over nu naar : Strattera.
Vier groepen scheikundige stoffen die HALLUCINOGEEN werken,
of : een veranderde perceptie op de realiteit veroorzaken. 

1. Indolen ( LSD, psilocybin, triptanen, melatonine ….)
2. Pro-drugs: cannabinoiden, anti-epileptica, spierverslappers
3. Piperidylbenzilaatesters ( Cocaïne,Methylfenidaat,mCPP)
4. Phenylalkylamines , waarbij :

- phenylethylamines :amfetamine, XTC,Aderall,Dexedrine…)
- phenylpropylamines: SSRI’s: Prozac, Strattera…. 
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Strattera, helemaal in het begin
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Wat is wat ? 
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Prozac-Strattera ook goed voor sporters?

                                           Dosering:
20mg tot 100mg per dag           ---                   5mg tot 30 mg per dag



51

Strattera .... DOPING ?
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Neusbloedingen?

http://www.standaard.be/Krant/Tekst/Artikel.aspx?artikelId=GI1UFHBL&date=20080719&demo=False

http://www.standaard.be/Krant/Tekst/Artikel.aspx?artikelId=GI1UFHBL&date=20080719&demo=False
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Zijn phenylpropylamines ook goed voor de maatschappij?

http://www.ssristories.com/index.php?sort=date

http://www.ssristories.com/index.php?sort=date
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Cocaïne als mCPP
in rusthuizen toedienen
veroorzaakt een 
controleverlies op het
gedrag, waardoor ook
ouderen psychotische
trekjes gaan vertonen.

Gebruik van de gekende
antpsychotica is dan 
helemaal niet 'abnormaal'.

Een omerta onder artsen
belet ze de bevolking in
te lichten dat psychotica
en antipsychoticagebruik
eigenlijk een perverse
vorm van klantenbinding 
is.

Dit is geen megablunder 
meer, dit is een 
megamisdaad.
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Botontkalking?

Studie Noorwegen, 28/11/2005 Studie Canada, 5 februari 2008

http://www.forskning.no/Artikler/2005/november/1132927827.83
http://media.www.brockpress.com/media/storage/paper384/news/2008/02/05/Technology/Sick-In.The.Bones.Or.Sick.In.The.Head-3189295.shtml%22%3Ehttp://media.www.brockpress.com/media/storage/paper384/news/2008/02/05/Technology/Sick-In.The.Bones.Or.Sick.In.The.Head-3189295.shtml
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Botontkalking?

Mysterieuze botontkalking, nu haalt zoiets de pers niet meer!

http://binnenland.nieuws.nl/437300
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1. Indolen (LSD, paddestoelen)
2. Pro-drugs
3. Piperidylbenzylaatesters: Cocaïne,Rilatine,Concerta,Champix,Trazolan,Daytrana
4. Phenylalkylamines:

alkyl=een 
koolstofketen
(scheikundig begrip)
1 koolstof = methyl
2 koolstoffen= ethyl
3 koolstoffen= propyl
4 koolstoffen=butyl

Silomat
Modafinil 
(Provigil-
Cephalon)
Armodafenil
(Nuvigil-
Cephalon)

Prozac
Strattera
Cymbalta
Fluoxetine
Edronax
Sipralexa
Zoloft
Sertraline
Aropax …
-------------
alle nieuwe 
antidepressiva

Amfetamine
Zyban
Wellbutrin
Pervitin
XTC
Dexedrine
Reactivan
Ionamin
clenbuterol
cathinone
Isomeride…

Ketamine
Special K
(may produce an 
experimental 
model of 
schizophrenia

ButylPropylEthylMethyl
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http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01568.html

Drug Industry mobilizes to defend ADHD-market.

Waardoor in mei 2007 deze tekst een tiental dagen van deze plaats is verdwenen.
Tussenkomst van een commissielid met een ‘ethisch’ gevoel maakte dit opnieuw zichtbaar.
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Het grote pharma kindercircus
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Donkere wolken:ADHD-medicatie zou schadelijk zijn!

Hoogleraar zaait paniek over ADHD-medicijn Ritalin
30 Juli 2007 09:12: Sonja Crielaard 
De schrijvende arts en bijzonder hoogleraar Ivan Wolffers heeft voor onrust 
gezorgd met zijn conclusie dat het slikken van Ritalin ernstige risico's zou hebben 
voor kinderen met ADHD.  Hij bleek het Amerikaanse onderzoek waarop hij 
zich baseerde, verkeerd te hebben gelezen. "Goed dat dit wordt rechtgezet", 
aldus Wolffers die hiermee werd geconfronteerd.
Kinderen met ADHD die Ritalin slikken, lopen een verhoogd risico om met alcohol 
en drugs te experimenteren, berichtte Wolffers. Ook zouden ze vaker met de politie 
in aanraking komen.
Dat dacht Wolffers te lezen in het Journal of the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry. Hij waarschuwde voor de gevolgen in verschillende media.
Arga Paternotte van patiëntenvereniging Balans reageerde geschrokken op 
Wolffers waarschuwing. "Is het dan echt waar? Ik ga gelijk onze deskundige 
bellen", zei ze. Maar de paniek bleek overbodig. Wolffers bleek de 
onderzoeksresultaten niet goed te hebben gelezen.

Kinderpsychiater Robert Ferdinand: "Ouders kunnen hun kinderen met een 
gerust hart Ritalin blijven geven. Er is geen verband tussen Ritalin en 
verslaving."
Bron: BN/De Stem 

Tien jaar Ritalin geen reden voor een feestje 
Door: Ivan Wolffers
Gepubliceerd: donderdag 26 juli 2007 21:32
Update: vrijdag 27 juli 2007 09:53
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Meer donkere wolken: ADHD-medicatie zou nutteloos zijn.
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Op loonlijst om werkingsmechanisme onbekend te houden.
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 Het pharmakindercircus!

Beste Fernand,  
Ben je in de mogelijkheid te onderzoeken welke banden XXX heeft met de farmaceutische industrie.
Deze XXX heeft de VRT overtuigd geen uitzending te maken over 
Rilatine omdat wat professor Pelham schrijft niet waar zou zijn…
Als ik weet dat XXX banden heeft, zou de VRT het advies misschien negeren.

 

Fernand, 
Ik heb morgen de VRT op bezoek. Ze komen een verkennend 
gesprek plegen aangaande de onregelmatigheden aangaande 
Rilatine.
Heb jij informatie aangaande sponsoring van Zit Stil door de 
farmaceutische nijverheid ?
Kan ik jou gegevens doorgeven voor verder contact met de 
VRT ? 

Fernand,  Oké, ik regel dat ze met jou contact opnemen.Mag ik jouw telefoonnummer om door te geven ?  
Ik ga zelf geen rol spelen in deze uitzending. Ik ga informatie geven en hun wat contacten geven.Laat me weten - als je wil - hoe het contact met de VRT dan verder verloopt.Ken je de uitspraak van Professor William Pelham over Rilatine?

Fernand, mag ik jou dringend verzoeken jouw artikel over de VRT te verwijderen.
Reden is dat de VRT toch doorgaat met de uitzending. Dat heeft ons allemaal veel moeite gekost.
Het zou een kaakslag zijn voor de VRT als dat artikel op jouw site blijft staan.
We werken allemaal voor het goede doel en ik ben ervan overtuigd dat de VRT met Panorama een objectief 
programma is. Geen VTM of HUMO toestanden.
Wil je dit voor me doen ? 
Waarvoor dank.
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Veilige medicatie

Aantal doden bij FDA gerapporteerd in een zelfde periode
Doden 

Vioxx 932 UIT DE HANDEL omwille van de doden  

BLIJVEN IN DE HANDEL omwille van ...

Leponex 3277 antipsychoticum Novartis Rilatine psychoticum

Zyprexa 1005 antipsychoticum Lilly Strattera psychoticum

Risperdal 1093 antipsychoticum Janssens Pharmaceutica Concerta psychoticum

Of note, there were fewer deaths reported involving the anti- inflammatory  drug Vioxx (rofecoxib) than were reported for the antipsychotics—clozapine (Clozaril), risperidone (Risperdal) and olanzapine (Zyprexa). FDA received  932 death reports involving Vioxx, 3,277 death reports involving Clozaril, 1,093 death reports involving Risperdal,  and 1,005 death reports involving  Zyprexa. 
Yet, Vioxx was withdrawn from the market because it was harmful to patients, while the antipsychotics--whose reported death toll far surpasses Vioxx, remain on the market. Not only that, but FDA officials have actually approved Risperdal and Zyprexa for use in children--in the latter case, overruling the team of safety officers. 
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Verwijt dat ik niet zou nuanceren
Vandaar gedurende vijf jaar, mijn vraag
aan zenuwartsen, welke aandoening kan
behandeld worden, door het zenuwstelsel
op die manier irreversibel kapot te maken.

Niemand antwoordde, behalve 1 (één), die in 2007 wel meende dat 
blijvende 'veranderingen' moesten kunnen aangebracht worden
aan het zenuwstelsel.

De twee stukjes mails die volgen, komen van een van zijn patiënten,
die zelf arts is, en door zijn behandeling onbekwaam is gemaakt om
verder als arts te blijven functioneren.

Ook die arts werd ziek verklaard en behandeld aan de ziekte met de 
symptomen van een normaal gedrag.
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Nuanceren?
Ook de pipamperon, die ik tijdens de eerste maniforme ontremming kreeg van de psychiater 
(hoe treffend beschrijft u dit patroon op uw website), leidde bij mij tot niet veel minder dan een 
toestand van pure razernij, intense bewegingsdrang, met voortdurend willen overstrekken van 
ledematen, "restless legs", en andere (dacht zelf weer aan anticholinerge effect; en mijn 
psychiater dan, vraagt u zich wellicht af, hij had hier geen uitgesproken mening over, c.q. 
haalde nog eens extra zijn schouders op, "niet geschoten, altijd mis"(?) ). 
Dit wilde ik u toch graag terugkoppelen.   ( 9 juli 2007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ook ik bemerkte zelf al enige tijd dat na verloop van tijd wat aparte verschijnselen optreden, 
bij mij met name de u wel bekende betrekkingsideeèn. Het lijkt misschien vreemd dat een arts 
zelf in deze ´val´ loopt, maar juist van arts/patiënten, zo is mijn ervaring, wordt een wat 
'onderdanige houding' verwacht in het contact met de behandelaar, waarbij zelf meedenken 
(vanuit de eigen medische opleiding, lijkt dit toch niet vreemd), vaker dan eens, níet echt op 
prijs wordt gesteld. Ik heb er destijds dan ook voor gekozen om de behandeling 'uit handen te 
geven'. Ik had mijn psychiater, tevens A-opleider in een middelgrote GGZ-instelling nabij 
XXX  in Nederland, wel eens op de hoogte gesteld van uw bevindingen en de uitgebreide 
informatie op uw websites. Hij antwoordde dan dat het juist de bedoeling was om structurele 
veranderingen in/van de neuronen te bewerkstelligen, en was stellig van mening dat ik echt 
baat had van de concerta, en drukte me meermalen op het hart, het toch 'voorlopig' maar te 
blijven gebruiken. Daar heb ik me voor de time being destijds even bij neergelegd. Nu gaan 
'we' er toch mee stoppen, omdat hij, na een congres(?), vrij plotseling meer 
doordrongen lijkt te zijn van de negatieve kanten van het gebruik van de 
methylfenidaat. Dan dus maar even de kiezen op elkaar. ( 17 augustus 2008)



80

Genezen genotsmiddelen ?

http://www.megablunder.net
http://www.haesbrouck.be
http://www.adhdfraude.net/blog

Uw dochter heet voortaan Ritaline  
Een land vol  psychologen en proleten
laat haar kinderen pillen vreten.
Wee, de verguisde ouder in 't verzet!
Die raakt aanstonds uit 't gezag gezet. 

Dwarse kinderen zijn uitgestorven,
moderne kennis is nu verworven.
Jeugdzorg vervult haar taken,
zal ieder verzet wel chemisch kraken. 

Ontmoederde kunstwezen,
mogen nog het ergste vrezen
Met een chemisch gesloopt brein
nooit  jezelf meer te mogen zijn 

Wij zullen 't u zeker niet vergeven.
Wij gunnen u geen moederleven.
Van moedermelk naar amfetamine,
uw dochter heet voortaan  Ritaline 

Uit Ontmoedering
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Zonder sokken

Ritaleintje ging uit wandelen,
met twee kleuren sokken aan.
Dat heeft de juf zeer verdroten,
er is direct wat aan gedaan!

De psycholoog heeft autonoom
in ‘t dossier met rood vermeld:
Dualistisch Sokken  Syndroom.
Voor ‘t consult al vastgesteld.

Een  stoornis voor het leven
komt niet meer van ons af.
Wij zullen haar pillen geven,
en ontnemen  u ‘t gezag.

Ritaleintje mag niet wandelen,
nooit gekleurde sokken aan.
De medicatie gaat al werken:
ze gaat zelfs al niet meer staan!

Ons Ritaleintje is overleden.
Psychose bracht haar bij het raam
Op de bijsluiter stond te lezen,
dat het al vaker zo was gegaan.

Van de zevende is zij gesprongen,
zo maar, zonder sokken aan!
Dat heeft de Farmacie gespeten,
weer een stuk omzet naar de maan!

Ons Ritaleintje wou graag leven,
met twee gekleurde sokken aan.
Nu is zij zonder sokken
naar de hemel toe gegaan.

Uit: Ontmoedering
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