Mijn verhaal
Ik heb M.S., geconstateerd eind 1999- begin 2000. In het eerste jaar na de diagnose, was er nog niet
veel aan de hand. Maar ja, ik was een echte vrijbuiter en ging gewoon door met mijn leventje, dus het
niet aanpassen aan mijn ziekte, ging zijn tol eisen. Goed, ik kan wel 3 boeken schrijven over mijn
turbulente leven, maar dat is geloof ik niet de bedoeling. In ieder geval ging het lopen steeds slechter
en kreeg ik uiteindelijk Betaferon, wat een helse strijd was, tussen mij en mijn neuroloog, want ik ben
geen fan van de farmaceutische industrie, inzake M.s. Om een lang verhaal kort te maken: de
richtlijnen voor mij en de zwaarte van mijn schubs (terugvallen), waren voor de neuroloog aanleiding
om betaferon om de dag, voor te schrijven. Dat werkte bij mij niet, omdat ik überhaupt al niet in
Betaferon geloofde. Zeker omdat ik mij, de dag na het spuiten, slecht voelde en de dag dat het wat
beter ging, weer moest spuiten. Op een gegeven moment ben ik er van de een op de andere dag mee
gestopt, dat ging een half jaar goed, maar betaferon is een chemisch medicijn, verslavend naar mijn
mening, dus kwam de klap uiteraard. Ik kon niet meer lopen, halsoverkop naar het ziekenhuis,
stootkuur prednisolon en een kwade neuroloog. Ik ben toen weer om de dag betaferon gaan spuiten,
maar bleef zoeken naar de middenweg tussen het alternatieve circuit en het medische circuit. Nu spuit
ik weer om de week, ik blijf mijn eigen protocol hierin volgen. Voeding heb ik altijd als hoofdreden
gezien van verslechteringen, want je eet een bepaald gerecht en je bent de dagen erna superslecht!
Zoek het maar uit, wat er in een gerecht heeft gezeten, wat allergische reacties opwekt. Ik ben me
toen gaan verdiepen in voeding, waar ook mijn vriendin een belangrijke rol in heeft gespeeld. Toch
miste ik dat stukje zekerheid omtrent allergieën, totdat ik via-via hoorde over dr. Vink en het
bloedonderzoek in combinatie met acupunctuur en kruiden. Het gaf mij het gevoel van: eindelijk!!!!!
Ik ben nu 3 keer geweest, dus ik kan alleen vertellen over mijn kortstondige ervaring met haar
acupunctuur en kruiden in tabletvorm en de dagen erna.
Allereerst ben ik 2 jaar lang, elke week bij iemand geweest die acupunctuur volgens de Chinese
methodes gaf, ik had er niet veel baat bij, maar was dus wel bekend met naalden zetten.
Waar het mij in de eerste plaats om ging was voeding in combinatie met acupunctuur. Diegene waar ik
2 jaar lang geweest ben, kon mij geen daadwerkelijke richtlijnen geven omtrent voeding, alleen, dat,
wat hij vanuit zijn praktijk ervaarde en uit boeken haalde! Daarmee heb je nog niets, want dat is naar
mijn mening globalisering en zegt niet wat je werkelijk niet mag eten, of juist wel! Daar heb je dus een
bloedonderzoek voor nodig, waar ik 1 dezer dagen de uitslag van verwacht. Voor de goede orde:
geen kwaad woord over deze man, maar ik miste iets in zijn behandelingen, zekerheid omtrent
voeding. Die zekerheid kan dr. Vink dus wel geven.
Na de eerste behandeling acupunctuur, moest ik wennen, lichaamsomschakeling is mijn idee, omdat
er zenuwen geprikkeld worden, die de spieren en organen, beter laten werken. Ik krijg na
acupunctuur bij dr. Vink, een kleine opleving, daarna extreme moeheid en later op de dag voel ik mij
fitter en fitter worden. Dit had ik niet bij de vorige acupuncturist, daar werd ik vaak alleen maar moe. Ik
merk, dat ik de dag erna, bij dr. Vink, steviger met beide benen op de grond sta en een goede
doorstroming heb. Minder zweverig, meer geaard. De tabletten die ik bij de twee behandeling heb
gekregen, doen hun werk goed. Ik slaap nu heel goed en voel me veel minder moe. Ik heb veel hitte
vanbinnen, waardoor ik niet goed tegen warmte kon. Door de acupunctuur en de tabletten, gaat dat
zich stabiliseren. Aan kleine dingen kan ik dat merken, bijvoorbeeld: dat een paar dagen geleden, ik
en mijn vriendin aan het fietsen en ik scooten waren en zij het warm had en ik koud en dit was altijd
andersom. De hitte verdwijnt langzaam uit mijn lijf. Ik vind het, de dag na de behandeling, weer heerlijk
om op blote voeten te lopen, alles voelt stabieler. Na de tweede behandeling ging alles 4 dagen heel
goed, tot ik de 4e dag 's Nachts, klaarwakker werd, de slaap niet kon hervatten en om 4 uur, met de
honden ben gaan scooten. De verdere dag, ging het goed, maar het slaaptekort ging haar tol eisen.
De week daaropvolgend was wisselend. Gisteren ben ik voor de derde keer bij dr. Vink geweest,
vandaag gaat het weer super, aangezien ik heerlijk met blote voeten aan het typen ben. Ik ben
benieuwd naar de uitslag van het bloedonderzoek en dan ga ik ook daar vol mee aan de slag.
Ik hoop, dat je hier wat aan hebt, ik ben nog maar net begonnen bij dr. Vink, maar ik ben echt
enthousiast! Ook vind ik het geweldig, wat jij aan het doen bent, met die site in opbouw, want ik word
langzaam kotsmisselijk van dat farmaceutische wereldje, die meer en meer macht krijgt en de mensen
constant aan het lijntje houdt, alleen om geld te verdienen en nog meer geld verdienen en nog meer

macht. Het gaat naar mijn mening allang niet meer om mensen te helpen, beter te worden. Een van
de voorbeelden hiervan is de codex alimentarius. Goed, laat ik hier maar stoppen, want ik kan hierin
echt doordraven en ik zal nooit zeggen, dat er geen goede medicijnen zijn ontdekt en dat de medische
wetenschap slecht is. Ik vind alleen dat de farmacie doorgedraafd is in manipulerend geld verdienen
over de rug van mensen, maar het is mijn mening en gelukkig delen veel mensen dit met mij.

