L. S.
Al ruim een jaar heb ik gezondheidsklachten.
Het begon met koorts en hevige pijnscheuten in mijn hoofd, constant en de plek wisselde steeds.
In paniek de huisarts gebeld en antibiotica gekregen, 8 stuks Doxycycline 100 mg.
Toen dat niet hielp nog 5 stuks Azitromycine 500 mg (tegen bacteriën) en morfine als pijnstiller.
Iedere dag koorts, mijn hongergevoel was totaal weg, haren kammen deed zeer, kauwen was
pijnlijk, nu nog trouwens. Vanaf het begin ben ik overgevoelig voor bepaalde geluiden, dan
begin ik te kwijlen en verlies de controle over mijn spieren. Ik hoor mezelf bijna niet praten.
Vanaf de eerste dag heb ik problemen met de motoriek van mijn linkerarm.
Het allervervelendste was dat ik niet meer normaal kon lopen. Mijn benen en mijn lijf
zwabberden alle kanten op. Ik leek wel iemand met een borreltje op.
Uit een PET-scan bleek dat ik ontstoken bloedvaten had o.a. in mijn bekken. Dat verklaarde
waarschijnlijk het moeizame lopen.
Een dagopname in het ziekenhuis met als medicatie 60 mg Prednisolon beleefde ik als een
wonder. De pijn was weg en ik liep 4 uur na het slikken van dit medicijn weer als een kievit.
Maar Prednisolon heeft ook zijn bijwerkingen. Ik tintelde van voet tot wang.
Met een lagere dosering en vervolgens langzaam afbouwen, kwamen alle klachten, behalve de
hoofdpijn, weer terug.
De voorzitter van de Patiëntenvereniging Enzymtherapie kwam begin september bij mij op
bezoek en zag me stuntelen met het lopen. Zij raadde aan om enzymtherapie te proberen.
Zodoende ben ik Enzybios gaan slikken.
Iedere ochtend voor het ontbijt eerst 50 druppels Enzybios en 30 druppels Vasolastica in een
beetje water oplossen, dan een half theelepeltje cocosvet in mijn mond laten smelten.
De enzymen en vet een minuut in de mond houden, doorslikken en vervolgens de krant lezen tot
het kwartier om is en het ontbijt genuttigd kan worden.
Ik ben daar mee begonnen op 12 september 2016. Ik slikte toen ook 17 ½ mg Prednisolon,
6 dagen later zat ik op 15 mg Prednisolon.
En het is niet te geloven, na 12 dagen slikken, kon ik weer normaal lopen, wat een verademing! .
De arts denkt dat de beenzenuw weer ruimte heeft gekregen om te functioneren nu de ontsteking
weg is. Dat heeft 8 maanden Prednisolon slikken niet opgeleverd, maar de enzymen wel!
De koorts ben ik nu na 11 maanden ook kwijt, ik hoef `s middags niet meer even een slaapje te
doen. Ik functioneer nu redelijk op 10 mg Prednisolon en Enzybios en Vasolastica.
Met dank aan de vereniging en de enzymtherapie!
Mevr. S. te D.H.

