Mijn verhaal
Dit waren mijn klachten: ernstige maag- en darm klachten, gewicht afname tot ernstig
ondergewicht, niet kunnen eten zonder pijn of last krijgen van brijachtige ontlasting
en soms diarree en krampen dit heet prikkelbare darm syndroom, dikke opgezwollen
tong, branderige tranende ogen, mondhoeken uitslag, huiduitslag, autoimmuunziekte, ernstige artrose in gewrichten, hoge bloeddruk, snelle hartslag,
krampen in de benen, pijn in de benen en voeten, restless legs, hoesten, overreactie
op aanraking van Hedera plant.

Hier is mijn verhaal vanaf het begin 3 maart 2011 tot nu 30 oktober 2013
Het begon op 3 maart 2011 .Ik was met mijn man voor de 2e dag bezig geweest om
de hederaheg in de tuin flink te snoeien .Ik had daarbij veel afgeknipte takken er
tussen uit getrokken waar veel stof bij vrij kwam. Toen wij klaren waren namen bij
koffie met een lekkere tompoes van de warme bakker. Toen ik een paar happen had
genomen kreeg ik ineens een dikke pijnlijke tong met blauwe puntjes aan de zijkant
,een schrale rand om mijn mond en rode wangen. Hierna kreeg ik vele klachten
oa.de zelfde met ook brandende tranende ogen die vooral versterkt werden
als ik in de tuin bezig geweest was vooral de aanraking van de hedera maar ook
andere groene planten. Ik kreeg nu ook binnenshuis deze klachten bij aanraken van
planten of groene bladgroenten waardoor ik met handschoenen ben gaan werken.
Het meeste reageerde mijn ogen ,tong en rand om de mond hier op. Ik kreeg ook
veel klachten met voeding en bijgevoegde stoffen en E nummers. Mijn ontlasting
werd brijachtig en de alle voeding werd niet goed verteerd en was van drie dagen te
zien .Mijn normale gewicht was 73,6 kg en ik begon toen af te vallen tot 57,7 wat mijn
laagste gewicht is geweest. Ik kreeg nu ook heel vaak buikpijn ,soms pijnlijke bultjes
boven mijn ogen meer last van mijn artrose veel krampen in mijn been versnelde
hartslag ,veel hogere bloeddruk dan normaal was ,en vaak ook zo hoog dat hij niet te
meten was.Ik kon mij heel vaak niet concentreren ,vergat veel ,was wazig in mijn
hoofd en kreeg op veel plekken onverklaarbare pijnen. Vaak was ik overdag heel erg
slaperig overdag en viel ook soms ineens in slaap ,ook in het openbaar vervoer.
S’ nachts sliep ik ook veel beter als ik gewend was. Dit heeft nog maanden geduurd.
Ik voelde mij s ’morgens heel naar, koud en bibberig ,en knapte dan pas op als ik
gegeten had. Mijn eten wilde vaak ook niet goed zakken. Na een maand ongeveer
Heb ik drie keer naar mijn gevoel giftige gassen in mijn keel en mond gehad was
waarschijnlijk met mijn lever te maken had. Achter op de tong waren mijn
smaakpapillen sterkt opgezet en aan de zijkant van mijn tong ook, wat nog steeds
het geval is.
Ik kreeg ook aften in mijn mond, door Zendium tandpasta en listarine te gebruiken is
dit toen sterk verbeterd. Mijn huisdokter heeft verschillende keren bloed laten prikken
waarbij er geen allergie uit kwam maar wel een auto-immuun ziekte. Toen
doorgestuurd naar de allergoloog ,deze heeft een priktest gedaan en een
provocatietest die niets opleverden. Op de computer had ik gelezen dat op de hedera
ook candida voorkwam dus mocht ik toen ook een priktest met stof en een blaadje
van de hedera doen maar omdat ik daar niet binnen een half uur op reageerde
maar s’ avonds telde dit niet mee.
De huisdokter heeft mij toen voor de bloeduitslag van auto-immuunziekte naar de
reumatoloog gestuurd in omdat hij dacht dat het iets met reuma te maken had .De
reumatoloog heeft toen weer bloed laten prikken en ik moest een paar bepaalde

bewegingen doen .Er kwam niets uit de uitslag en zij zei dat zij niets voor mij kon
doen, omdat ik geen reuma had en andere uitslagen waren ook goed. Ik heb toen
nog een paar maanden aan een orthomoleculaire arts dokter Trossel uit Rotterdam
gelopen die een bloedonderzoek en ontlasting onderzoek heeft laten doen waar de
glutenallergie en Candida uit kwam en dat de vitamine b12 en heel veel vitamines en
mineralen te laag waren. Ik heb toen heel veel voedingssupplementen moeten
slikken ,glutenvrij dieet maar aan de Candida is niets gedaan. Ik heb ook 3 injecties
gehad met ozon, foliumzuur, vitamine b, vitamine c, chelintox, magnezium, selium.
Ik heb gevraagd of ik daarna nog vitamine b en foliumzuur moest slikken en dat vond
hij goed. Vanaf dec.2011 tot februari 2012 ging het wat beter maar toen kwamen de
klachten weer volop terug en het ging steeds slechter. Begin mei ben ik hiermee
gestopt. Ik ben toen nog naar een maag-lever-darm arts geweest in Nov.2012 die
een lactose test gedaan heeft die niet positief was en bloed laten prikken en
ontlasting laten onderzoeken. In de week dat het ontlasting onderzoek was heb ik de
probiotica kuur van jou gedaan .Toen ik voor de uitslag moest was mijn ontlasting al
een stuk beter en was ik weer aangekomen. Ik heb haar ook over jou verteld en de
papieren laten zien. Zij vond het mooi dat het toen weer beter ging. Ik was aan het
adres van Medisynx gekomen van een verkoopster in een bakkerij in Chaam waar wij
in Augustus met vakantie geweest waren en die door jou ook helemaal opgeknapt
was. Na het prikken in september bij Medisynx bleken er veel incompatibiliteit
reacties, ik noem het maar intoleranties te zijn en de Candida was behoorlijk hoog.
Door mij streng aan mijn dieet te houden (fouten waren er wel ,en zijn er nog wel
eens hoor) Kolorex acupunctuur en langs de diëtiste te gaan ben ik langzaam weer
op gaan knappen en na een paar maanden begon de verbetering. Na 1 jaar had ik
gelukkig de Candida overwonnen .In april was het nog even moeilijk omdat mijn
eierstokken toen weggehaald moesten worden. Door een fout bij die ingreep heb ik 2
nabloedingen gehad moest toen 8 dagen in het ziekenhuis blijven. Het was een
probleem met het eten voor mij daar want alles kwam bevroren met sausjes er op
binnen en er was geen kok in het ziekenhuis. Bij een volgende keer weet ik nu welk
ziekenhuis ik hebben moet.
Het gaat nu aardig goed met mij even een problemen gehad toen ik weer suiker
mocht want ik kan waarschijnlijk niet tegen bruine basterd suiker. Ik val niet meer af
maar er komt steeds wel wat aan dus dat gaat ook lekker.
Mijn bloeddruk blijft ook goed en de tablet voor de bloeddruk die er af gegaan is
gegaan, is er ook vanaf gebleven.
Ik weeg nu 63,5 kg. Nogmaals heel erg bedankt voor de goede zorgen en
behandeling.
Groetjes, Inge

