Mijn verhaal
De aandoening en klachten van mijn moeder: instabiele trombose, open been, urticaria /
vreselijke jeuk over het gehele lichaam maar zeer ernstig op haar onderbenen, oedeem in
benen, paarse huid rondom enkels en onderbenen, fatique / ernstige vermoeidheid en wilde
het huis niet verlaten, depressief zijn en geen zin meer in het leven hebben.

Het was zomer 2005, nu drie jaar geleden. Mijn moeder hoogbejaard en altijd een zeer actieve
vrouw geweest in haar leven, was ontzettend moe. Deze moeheid ging maar niet meer over.
Naast deze moeheid had ze al maanden lang last van jeuk in haar onderbenen. Ze krabde altijd
’s nachts alles open tot bloedens toe. Ik heb wat afgedokterd met haar. En voor moeder als
deze heb je alles over, om steeds maar weer naar het beste te zoeken.
Ik kwam met mijn buurvrouw in contact, zij informeerde regelmatig naar haar. Zij gaf mij de
gouden tip, probeer het toch eens bij dokter Vink in Westervoort.
Zo gezegd zo gedaan en een afspraak was al snel gemaakt.
Regelmatig hebben wij dokter Vink bezocht en ook haar bloed laten onderzoeken. Uit dit
onderzoek bleek al gauw dat mijn moeder een voedsel probleem had en daardoor een
voedingsincompatibiliteit had voor heel veel voedingsstoffen, dat leidde tot en allergie tegen
allerlei onbenullige stofjes. Ook ik zelf heb het bloedonderzoek laten doen. Hoewel de
uitslagen veel met elkaar overeen kwamen, maar lang niet alles, was het in de eerste instantie
niet gemakkelijk om voor haar te koken. Maar met een goede planning en overleg is dit toch
gelukt en nu weet je niet meer beter.
Soms ga ik wel eens de mist in, maar dan is mijn moeder er weer en zegt, mag ik niet hebben
van dr. Vink.
Haar bloed controle van de trombosedienst doet het geweldig, de waarden zijn altijd goed. De
jeuk aan de onderbenen is volledig over. Ik kom nauwelijks meer met haar bij een dokter.
Alleen nog jaarlijks bij de cardioloog. De huisarts ziet ze bijna niet meer. Ja, nog wel met een
griepspuit in het najaar.
Ik zelf heb ook ondervonden wat Dr. Vink voor mij heeft betekend. Gelukkig ben ik niet
ernstig ziek, heb alleen een tarwe allergie en een artrose. Door de drukke werkzaamheden en
de zorg voor mijn moeder is het al heel lang geleden dat ik bij haar ben geweest, omdat het
gewoon goed met me gaat.
Toch vind dat het weer eens tijd wordt voor een afspraak, want de behandeling met
accupunctuur die zij toepast voelt altijd zo geweldig aan. En je voelt je daar ontzettend goed
bij.
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