Mijn Verhaal
Klachten van ons dochtertje 20 maanden oud: allergieën /allergisch, atopisch
eczeem, veel jeuk, rode uitslag, slecht slapen en steeds wakker worden en
huilen .
Graag zou ik willen uitleggen wat het resultaat is van dokter Vink en de door
ontwikkelde behandeling.
Mijn dochter is nu 20 maanden oud en kreeg in het voorjaar van dit jaar last
van eczeem. Voedings intoleranties zitten bij ons beide in de familie en toen in
het AMC ziekenhuis werd vastgesteld dat zij atopisch eczeem heeft, had ik
direct een vermoeden dat zij dat kreeg van voeding.
In het AMC ziekenhuis wilde zij haar bloed niet verder testen. Zij luisterde ook
niet naar mijn verhaal over haar DNA en vonden haar te jong om te testen. Ook
zou zo'n test volgens de arts niets toevoegen!?
Via een natuurgeneeskundige hoorde ik van de Methode Medisynx en ben ik bij
Medisynx praktijk in Westervoort bij dokter Vink terecht gekomen. Zij deed
tijdens het eerste (en enige !) consult een acupunctuur behandeling en er werd
bloed afgenomen. Na 24 uur zag ik al resultaat! Het eczeem verminderde met
de helft en daarnaast had zij ook veel minder jeuk, sliep al wat beter en ik zag
dat ze opknapte.
De 10 dagen erna waren moeilijk, we moesten wachten op de uitslag en
hadden geen idee welke voeding dit eczeem kon veroorzaken.
Toen we de uitslag van dokter Vink van Medisynx ontvingen zijn we meteen
begonnen en op zoek gegaan naar de juiste voedingsmiddelen (vooral in het
buitenland is dat niet makkelijk want we gingen op vakantie) is niet eenvoudig
MAAR wij zagen al resultaat. De corticosteroïden crème die het AMC ziekenhuis
had voorgeschreven smeerden wij alleen nog maar op de nare plekjes. De
andere plekjes leken vanzelf minder te worden. Na de uitslag en het strikt
houden aan het dieet werd het nog beter. Elke week minder eczeem tot ze nu,
na ongeveer 3,5 maand, nagenoeg eczeem vrij is.
De uitslag van het bloedonderzoek volgens de Methode Medisynx van dokter
Vink is een zwaar dieet voor mijn dochter waarbij dokter Vink heeft
aangegeven dat het dieet voor de rest van haar leven gevolgd moet worden.
Het gaat dus nooit over!

Ze mag bijvoorbeeld geen gluten, koemelkproducten, sojamelk, kippeneiwit,
mais (maltodextrine), appel en banaan. Dat betekent dus dat alle normaal
bewerkte voeding niet kan worden gegeten. Om uit te zoeken wat ze dan wel
kan en zij lekker vindt om te eten is best een klus.
Nu na een aantal maanden zijn we op de goede weg en zit het al in ons
dagelijks systeem.
We zijn erg tevreden met het resultaat en ook met de snelheid waarmee zij
genas. We gebruiken (bijna) geen corticosteroïden meer en hebben een
gezond kind!
Ik wil haar nog wel een keer in een regulier ziekenhuis laten testen op o.a.
gluten maar het resultaat is al minder belangrijk omdat we nu zo'n mooie
uitgangspositie hebben.

