Augustus 2009

Andre heeft mijn zoon Xander behandeld in maart 2009.
Hij heeft rond zijn tweede verjaardag de ziekte van Lyme gekregen na een tekenbeet.
We kwamen er pas achter toen hij 2,5 jaar was.
Na een zware antibioticakuur kreeg hij een heftige voedselvergiftiging.
Na een paar dagen in het ziekenhuis kreeg ik een volledig verzwakt ventje terug.
De Lyme en de voedselvergiftiging hadden zijn afweer ernstig aangetast.

Hij klaagde altijd over hoofdpijn, buikpijn en had moeite met lopen,
Bovendien was zijn groei vrijwel gestopt en wilde hij nauwelijks eten.
Ondanks dat had hij een aantal malen per dag ontlasting/diarree.
Had hij nauwelijks energie om te spelen.
Tíjdens het consult bij Andre kwam naar boven dat zijn afweer inderdaad dramatisch laag was.
Ook ontdekte Andre een herpes zoster in zijn maag die op zijn ruggegraat drukte zodat hij
problemen had met lopen.
We zijn begonnen met door Andre voorgeschreven tabletjes. Het ging heel geleidelijk aan
beter, je kon zien dat de tabletten echt iets met hem deden,

Zo is hij ook een korte periode heel boos geweest. Of alle woede er gewoon uit moest.
(Nu gaat het heel goed met hem.)

Al na een maand was zijn afweer sterk verbeterd. Zijn stoelgang was weer normaal.
Hij kon beter lopen en begon hij zelfs te groeien!
Nu augustus 2009 kan hij goed lopen, klaagt hij vrijwel nooit meer over hoofdpijn en buikpijn.

Hij is goed gezond, vrolijk, energiek en het gaat prima met hem.
Het meest opvallende vind ik nog wel dat hij voor we naar Andre gingen veel haar (!) en pluis
op at.
Dat zei ik tegen Andre tijdens het consult.
Na de tweede kuur die Xander van hem had gekregen was ook het haar eten helemaal
verdwenen.

Het is echt wonderbaarlijk wat Andre met twee consulten heeft kunnen bereiken!

lk hoop dat iedereen zoveel baat heeft bij de behandeling van Andre als wij dat hebben gehad
want dit gun ik echt iedereen!
Karin en Xander

