Mijn eerlijke en prachtige verhaal
Aandoening en klachten: Parkinson, rigide gelaattrekkingen/uitdrukkingen, kon niet lang achter
elkaar spreken want dan kreeg ik een dubbele tong en leek het of ik dronken was, s’avonds kon ik
niet meer praten want ik had geen stem meer (stemverlies), ik had heel veel speeksel (excessieve
saliva), eenzijdig verlamd gevoel, geen bewegingscontrole hebben, mijn rechter hand kon ik niet
meer draaien en kon bijvoorbeeld mezelf niet meer scheren, boezemfibrilleren en hartritme
stoornissen (arrythmias), obstipatie en ontlasting was heel moeizaam, vieze adem uit mijn mond
(halitosis), al jaten lang een zwaar gevoel op de maag na het eten van bijna alles, pijn in de nek en
later ook nek stijfheid en tintelingen alsof er een stroomstoot van onder uit de rug naar boven in de
nek schoot, erge tranende ogen (excessieve lacrimatie), urine probleem omdat ik moeilijk kon
plassen, prostaat vergroting (8,5 doorsnede) en ingreep gehad (gepeld), nachtzweten, jeuk in de oren
en altijd een water gevoel in het oor en gebruikte altijd neusdruppels otrivin , altijd last van
kuitkrampen, schimmelnagels van de tenen, pijnlijke plek op de linker heup en gehele jaar
fysiotherapie nodig om me te kunnen bewegen, spontane paniek aanvallen en hyperventilatie
zonder oorzaak, stemmingswisselingen, afwijkende bloedplaatjes en trombose gehad.
Medicijn gebruik: Azilect, Lanoxin, Acenocoumarol
Ik ben een man van 63 jaar en in 2008 kwam ik bij de neuroloog in het Havenziekenhuis Rotterdam
met klachten die op in eerste instantie op een TIA leken , maar omdat de klachten niet wegtrokken
dachten ze aan een CVA, maar pas heel veel later werd Parkinson vastgesteld. Ik was door mijn
klachten ernstig gehandicapt en kon niets meer zelf doen en had overal hulp bij nodig, bij het
aankleden, bij het naar de toilet gaan, bij het lopen, eten , drinken. Ik was helemaal afhankelijk van
vrouw, familie en de thuishulp.
Na dat er in het Havenziekenhuis allerlei onderzoeken waren gedaan, bleek uit de scan en MRI
beelden dat er in mijn linker hersen helft verkleuringen zichtbaar zijn en kreeg ik van mijn neuroloog
te horen dat ik Parkinson heb. Ook vertelde hij mij dat ik veel te “jong”was om medicijnen te krijgen,
want van Levadopa is bekend dat dit medicijn maar maximaal 3 tot 5 jaar je beter laat voelen maar
na 3 jaar glijd je hard naar beneden en wordt je erger ziek dan als ze niets hadden gedaan en geen
medicijn had ingenomen. Ga jij maar naar een goede acupuncturist zei hij mij, dan ben je veel beter
af dan met medicijnen, dit was een heel eerlijk advies en die heb ik opgevolgd. Ik vroeg hem weet u
dan ook een zo een goede acupuncturist en hij gaf mij de naam en telefoonnummer door van dokter
Vink in Westervoort.
Zo kwam ik in juni 2009 bij Medisynx terecht, ik maakte een afspraak, vertelde al mijn klachten en
hoorde ik dat dit zeer waarschijnlijk allemaal door voeding wordt veroorzaakt.
Al na de eerste acupunctuur behandeling voelde ik me prettiger in mijn vel en hoofd, kon mijn linker
hand beter draaien, mijn pijn op de heup, rug en nek was na 1 behandeling al weg en op die dag heb
ik bloed laten afnemen en kreeg ik 10 dagen later de uitslag van het BASIS onderzoek naar voeding.
Ik had hele hoge reacties tegen gluten en gliadine, maar ook tegen tarwe zonder de gluten en
gliadine, kippenei, guarmeel, agar agar enz. en vanaf dat moment ben ik streng mijn dieet gaan doen
en voelde ik me steeds meer beter worden. Ik had ook een hele hoge Candida albicans, een gist schimmel, dit was ook in mijn bloed geconstateerd en hiervoor moest ik een antimycoticum
innemen, gedurende 2 jaar. Candida albicans is een gistcel en die gaan als een treintje achter elkaar

liggen en worden dan een schimmel genoemd. Hoewel het een 1-cellig organisme is, heeft het
volledig invloed op onze lichaam en geest, echt ongelofelijk. De Candida albicans kan namelijk een
stof –histamine- aanmaken, deze stof is dezelfde als die onze mastcellen kunnen maken en tot een
allergische reactie leiden. Daarom kan de Candida albicans als het wordt aangepakt jeuk, allergische
reacties geven op de huid en in de neus en longen, maar ook hoge bloeddruk en tranende ogen. Ook
kan de Candida albicans een stofje maken dat een antagonist is (dus het tegenovergestelde) van
serotonine, dit is een hormoon dat we maken waardoor we ons gelukkig voelen en lekker in ons vel
zitten. Dus als deze antagonist stofje wordt gemaakt worden we plotsklaps verdrietig en depressief.
Nou dat heb ik geweten, want van de ene seconde in de andere seconde kan dit gebeuren en voelde
ik mij het meest zielige mens op aarde, kreeg ik last van allerlei klachten zoals jeuk overal,
trillerigheid, heel erge trek in zoetigheid en dat terwijl ik nooit snoepte, en werd ik boos zonder een
reden op iedereen eigenlijk. Gelukkig had dokter Vink me hiervoor gewaarschuwd dat dit kon gaan
gebeuren want ook andere patiënten hadden dit zo meegemaakt en als ik haar emailde schreef ze
me direct een positieve email terug en steunde ze mij en moedigde ze mij aan om vooral door te
gaan en nu niet af te haken. En gelukkig ik zette ook door en overwon dit monster in mij, zo noemde
ik het maar.
Op de internet sites staat heel veel onzin over hoe je de candida weg kunt krijgen, want candida kun
je alleen weg krijgen als je eet wat JIJ mag eten, dus NIET een dieet dat voor iedereen hetzelfde is,
zodat de candida geen eten krijgt en uitgehongerd wordt en dan kan een antimycoticum medicijn pas
helpen, en alleen zo kun je er van af komen.
Mijn leven is weer heerlijk, mijn lichaam en geest zijn sterk en gelukkig, ik kan alles weer alleen doen
van niemand meer afhankelijk zijn is een grote vrijheid, dus ik ben dokter Vink erg dankbaar en hoop
dat zij heel gauw haar behandeling erkend krijgt zodat alle Parkinson patiënten deze behandeling
gaan krijgen want de methode Medisynx werkt beter dan medicijnen en dat moet iedereen weten!
Dokter Vink krijgt geen geld van de overheid, niet van ZonMW, niet van stichtingen en niet van
Patiënten fondsen, zij willen blijkbaar niet dat we beter worden, het is een grote schande en dat wil
ik maar even zeggen!
We hebben nu deze grote financiële crisis en de zorgkosten en medische kosten worden steeds maar
hoger en onbetaalbaar, waarom luistert de Minister van VWS en de Tweede Kamer leden dan niet
naar ons en kijken ze gewoon de andere kant op als we hen in onze eerlijke brieven erop wijzen?
Ik doe de sticker Ziekdoorvoeding.nl op mijn auto, want auto rijden kan en mag ik weer dus u gaat
mij vast een keer zien.

