Mijn verhaal
Man van 58 jaar en ik heb de volgende klachten: Psoriasis, met plekken op knie en
enkel binnenzijde (malleolus medialis), die steeds erger en groter worden, gevoelige
huid en voel na het douchen tintelingen, conditie lijkt verminderd, voel een
bandgevoel in maagstreek, heb een vol hoofd gevoel en kan mij slecht
concentreren, koude handen, voeten en neus, hartritmestoornissen zijn
geconstateerd en bij warmte wordt dit erger en krijg ik druk op de borst erbij zeker
omdat in de familie hart- en vaatziekten veel voorkomt maak ik mij ernstig zorgen,,
bij inspanningsproef is dit waargenomen, maar bij katheterisatie zijn geen
bijzonderheden geconstateerd, verminderd gehoor en het helpt als ik mijn “neus
klaar”, dit wil zeggen mijnneus dichtknijp en tegelijkertijd hard snuit (zoals bij
duiken),

Ik ben een man van 58 jaar en sinds februari 2008 bij drs. A.M. Vink onder
behandeling. Ik heb een flinke psoriasisplek op mijn been en ik heb last van mijn
bovenbuik. De psoriasisplek zit er al meer dan 20 jaar en heb daar nooit behandeling
voor gezocht. Mijn vrouw is bij dr. Vink geweest en zij heeft een flinke lijst met
voedingsmiddelen die ze niet meer mag hebben. Omdat de psoriasisplek een
indicatie was dat ik wellicht ook reacties heb op voedingsmiddelen, heb ik besloten
om ook mezelf te laten behandelen door drs. Vink, ook om te voorkomen dat ik nu
meer dingen, die mijn vrouw wel mag hebben maar die niet goed voor mij zijn, ga
eten

Ik had last van de volgende klachten:
flinke psoriasisplek op mijn been
gespannen en soms scherp gevoel in mijn bovenbuik
gevoelige huid met soms lichte vorm van uitslag en pukkeltjes (kleine
ontstekingen rond de haarwortels) op mijn bovenbenen
Ik gebruikte en gebruik nog steeds geen medicijnen.
Ik houd mij nog steeds strikt aan mijn dieet, maar soms gaat er iets mis.

De psoriasisplek is zich heel langzaam aan het “terugtrekken”. De plek was eerst
ongeveer 12 cm doorsnee maar nu wordt de diameter steeds kleiner. Hij is nu nog
ongeveer 8 cm en er komen een soort inhammetjes met schone huid. De plek die nu
over is, is minder schilferig en de buitenste rand met kleine ontstekingen is niet meer
actief. Het is eigenlijk ongelooflijk dat mijn huid, na zoveel jaren, toch nog steeds in
staat is om zich te herstellen.

Mijn bovenbuik is nog steeds onrustig en gevoelig. Binnenkort heb ik weer een
afspraak bij dr. Vink dus dan kijken we verder.
Ik ben tevreden over het resultaat tot nu toe van de behandeling volgens de methode van
drs. A.M. Vink bestaande uit acupunctuur en dieet.

Ik ben nu (nog) onder behandeling bij een internist.

