Mijn verhaal
Ik ben een vrouw van 33 jaar.
Mijn voornaamste klachten zijn: ernstige darmklachten, winderigheid (flatulence),
darmborrelingen (borborygmus), obstipatie en moet bisocodyl dagelijks gebruiken om
ontlasting kwijt te raken, ernstige vermoeidheid (fatique) en ben al moe als ik uit bed kom, ik
sleep mij door de dag heen, heb altijd koude handen, voeten, billen en neus, veel oorsmeer
(cerumen), en als kind had ik altijd midden oorontstekingen (otitis media) en moest
regelmatig naar de KNO om de oren te laten doorprikken.
Ik ben via via bij dokter Vink terecht gekomen.
Ik heb 6 jaar geleden een abces bij mijn blinde darm gehad.
Precies een jaar later blindedarmontsteking en is mijn appendix verwijderd.
Vanaf die tijd had ik bijna iedere dag last van buikpijn.
Soms zo erg dat ik niet meer normaal kon functioneren en daardoor zelfs
minder heb moeten gaan werken.
Na tientallen onderzoeken, endoscopieen in het ziekenhuis wisten ze het
ook niet meer.
Ik moest er maar mee leren leven.
Dat kon ik niet accepteren ik was toch niet gek er mankeerde echt wat
aan mij.
Gelukkig ben ik via een familielid bij dokter Vink terecht gekomen.
Eerst hebben we een intake gesprek gehad om te kijken of ze me eventueel
zou kunnen helpen. Eerst moest worden bepaald of ik wel een VoedingsIncompatibiliteit hebt,
dus klachten die worden veroorzaakt door voeding. En dat was zo. Toen mocht ik meedoen
aan het wetenschappelijk onderzoek.
Het bloed werd onderzocht en acupunctuur gedaan. Daar was ik met mijn
dieet. Eerst zit je met je handen in het haar van wat kan ik in godsnaam
allemaal eten en wat niet.
Dokter Vink zei dat je na 6 tot 8 weken verschil zou kunnen merken.
Na 6 weken had ik in een keer een dunne buik, ik dacht nog dat zal
morgen vast weer over zijn maar het bleef.
Ik ben nu alweer 1 1/2 jaar klachten vrij. Moet ik me wel aan mijn dieet
houden.
Ik was vorig jaar een maand naar Thailand geweest en het lukte mij daar
niet om me aan het dieet te houden.
Ik dacht als ik terug ben gelijk weer streng op dieet, maar helaas
alleen weer terug naar het dieet dat werkte niet en had weer bijna iedere dag buikpijn.
Heb toen dokter Vink gebeld en vertelt hoe het zat. Ik heb nu 2 x weer
acupunctuur gehad en ben nu weer klachten vrij. Heerlijk. Ik ben erg blij met deze
behandelingsmethode van dokter Vink en schreeuw het van de daken.

