
Een klein jaar geleden kwam ik in de praktijk omdat ik meer 
van biofeedback gelezen heb en opgezocht heb hoe dat werkte. 
Ik geloof namelijk niet in allerlei alternatieve therapieën, en 
vind dat er een wetenschappelijke visie achter moet zitten. De 
kwantumgeneeskunde waarop biofeedback gebaseerd is heeft 
die achtergrond, en omdat ik scheikundige ben kan ik dit goed 
beoordelen. Reuze interessant!

In een uitgebreide cyclus van 20 behandelingen elke 3 weken 
zag ik snel verbetering ontstaan. Eerst van binnenuit. Minder 
stress, meer vitaliteit en lekkerder in mijn vel. Daarna begon 
geleidelijk aan de psoriasis er beter uit te zien. De schilfering 
verdween en de huis werd gladder. Daarmee ging ook de jeuk 
weg, en dus geen neiging meer tot krabben en ook geen bloe-
dingen meer. Dat is nu compleet verleden tijd.

Na ca 10 behandelingen begon ook de roodheid van de huid te 
verdwijnen. Een aantal grotere plekken werden weer geleidelijk 
gewone huid en zijn dat nu nog steeds. Bijzonder vond ik dat de 
plekken van het midden uit beter werden en er een soort ring 
over bleef die daarna steeds verder vervaagt.

Na de volledige cyclus van 20 behandelingen ben ik nu zover dat 
de meeste plekken sterk vervaagd zijn, nog wel licht verkleurd 
zijn. Schilfering ken ik al lang niet meer en ik voel me prinsheer-
lijk. Minder moe, veel vitaler en meer ontspannen. 

Ik ga nu nog door om mijn huid helemaal terug te krijgen in 
de oude staat en zal ook wel onderhoudsessies blijven volgen. 
Biofeedback helpt ook voor veel andere dingen tegelijkertijd, 
dus ik zie het ook als preventie voor andere ziekten.
Kortom, ik ben zeer tevreden. Heb na 30 jaar er graag een jaartje 
geduld voor over om volledig te genezen, en nog een vervolg 
voor het defi nitief gezond worden. 
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Biofeedback: 

Ik, een man van 53 jaar,  heb een 30 jarige historie met 

psoriasis, die ik een hele tijd goed onder controle heb 

kunnen houden zonder medicatie of zalven. De laatste 

10 jaar werd de schilfering steeds erger en de plekken 

breidden zich verder uit.  Dit ging gepaard met jeuk. Het 

openkrabben bracht steeds even verlichting maar leverde 

bloedingen op en de schilfers lagen overal waar ik 

gezeten heb. Erg vervelend en reden voor schaamte waar 

ik maar ook geweest was.

Infotorial

Vergoed door zorgverzekeraars
conform Alternatieve Geneeswijze

we gaan voor volledige genezing.


