Mijn verhaal
Ik ben een vrouw van 54 jaar en ik heb MS type PP, dit is geconstateerd in 2003 middels
lumbaal punctie en MRI. Ik gebruik corticosteroiden en Prednison.
Ik heb verder de volgende klachten: ernstige stagnatie in bloedcirculatie van de benen
en mijn onderbenen en voeten zijn donker blauw van kleur, spier spasmen en doof
gevoel in benen en soms tintelingen, wolkjeshuid op de benen dit duidt op slechte
bloedcirculatie, als kind had ik al vaak last van midden oorontstekingen (otitis media) en
keelamandelontstekingen (tonsillitis) en zijn mijn amandelen weggenomen
(tonsillotomie), ik viel ook vaak als kind, ik ben zeer emotioneel en heb last van
stemmingswisselingen, slechte visie / zicht, ernstige vermoeidheid (fatique) en geen
energie om iets te kunnen doen, voel me een zak zand, mijn hele lichaam is stijf, en ik
voel mij een overlast voor mijn omgeving want ik kan niets doen, spreken gaat
moeizaam want mijn tong is zwaar en stijf en ik zie weinig kleuren omdat mijn zicht
troebel is, regelmatig heb ik kiespijnen, koude voeten en benen.
Ik ben van beroep porselein tandtechniker. Moeder van zoon en dochter. Lieve
echtgenoot. Alles lijkt goed plannen om later met camper door Europa te trekken enz..
Ineens stort alles in. Mijn vader overlijdt en ik krijg 14 dagen daarna fietsongeluk moest 8
weken rusten, maar werd overgehaald door mijn werkgever toch te gaan werken, kon
mijn been wel laten rusten op een stoel en werd door assistente van huis naar werk
gebracht. Na weer herstelt te zijn werd het lopen steeds moeilijker, kwam onder
behandeling bij een neuroloog. Deze kon niets voor mij betekenen en stuurde mij door
naar een psychiater die vond dat ik niet iets psychiatrisch had maar eventueel iets
psychosomatisch, Deze verwees mij door naar een psychotherapeut die vervolgens
vond dat er verbetering tijdens behandeling plaats moest vinden. Dit was echter niet het
geval. Via de huisarts nogmaals doorverwezen naar neuroloog een ander dan de vorige
en deze constateerde M.S. en adviseerde interferon injecties. Deze heb ik echter
geweigerd. Ben via, via bij drs. A.M. Vink terecht gekomen. Ben nu half jaar bezig met
een dieet voortkomend uit het onderzoek na voedselallergie. Hier door kan ik weer beter
zien, blaasfunctie is vooruit gegaan en ben weer sterker in mijn armen. Geestelijk
verandert er het een en ander. Er is zeker een positief proces aan de gang. Ik ben bezig
met een methode die me werkelijk iets oplevert. Langzaam maar wel voorwaarts!!!!!!!! Ik
voel het en weet het.

