Mijn verhaal
Ik ben een vrouw van in de dertig en heb MS type RR.
Ik heb de volgende klachten: MS type RR gediagnosticeerd in 2004, na MRI en lumbaal
punctie, ernstige vermoeidheid (fatique) en kan niets doen of ik ben uitgeput, rechter been is
zwak/krachtloos en stuurloos en heb ik de kenmerkende zwabbervoet, ik kan hierdoor niet
lang staan en zeker niet lang of ver lopen, draaiduizeligheid (vertigo) en vol hoofd gevoel, kan
mij ook niet concentreren, aangezichtspijn aan linkerzijde en dit voelt aan als een heet gevoel
achter mijn linker oog, pijn in pink linker hand, ernstige en chronische pijn in schouder
gewricht (periarthritis) en slik hiervoor dagelijks grote hoeveelheden Tramadol (4x daags) 50
mg, chronische dunne ontlasting, whiplash sinds ongeval jaren eerder, jeuk in beide oren en
veel oorsmeer (cerumen), mouche-voulants zien, nachtzweten,
Na een ongeval in 2002 kreeg ik steeds meer last van diverse klachten, waaronder met name
moeheid. Zelfs de waarschijnlijkheidsdiagnose MS kreeg ik toen te horen. In 2004 definitief
MS geconstateerd middels MRI en limbaal punctie.
Via familie hoorde ik toen van drs. A.M. Vink en haar gecombineerde behandelmethode, het
immuno screeningsonderzoek en specifieke door haar ontwikkelde acupunctuur, waar uit naar
voren komt welke voedingsstoffen mijn lichaam wel, niet of bijna niet kan verdragen.
Hierdoor heb ik mijn eetpatroon drastisch aangepast door bepaalde voedingsstoffen nooit
meer en andere 1 keer in de 4 dagen te gebruiken. In het begin viel dit echt niet mee, maar nu
ben ik er dusdanig aan gewend dat ik niet meer anders weet. Mijn energie is enorm
toegenomen en mijn algehele conditie is verbeterd. Kortom: ik ben blij dat ik dit onderzoek
ooit heb laten doen en weet nu ook dat de veelgehoorde opmerking “dat is gezond/goed voor
je” totaal niet op gaat!
Mijn MS klachten zijn weg en ik wacht op een nieuwe MRI scan om te kunnen aantonen dat
er van MS echt geen sprak meer is.

