
Beste Anneke 
  
Naar aanleiding van jullie vraag schrijf ik dit stukje over mijn ervaringen met reuma. 
  
In 1986 werd er officieel reuma bij mij geconstateerd door de reguliere geneeskunde. 
Na diverse bezoeken bij de reumatoloog die mij diverse medicijnen voorschreef verminderden 
mijn klachten in het geheel niet. 
Vervolgens wilden zij mij met goud injecties behandelen, waar ik fel op tegen was en dus ook 
geweigerd heb, 
Conclusie: de reguliere geneeskunde kon niets meer voor mij doen want ik werkte niet mee. 
Een oplossing voor mijn reumatoide artritis hadden ze niet echt, alleen maar lapmiddelen. 
Toen ben ik het alternatieve circuit ingedoken en heb ook dat hele circuit doorlopen. 
Op een gegeven moment in 1997 ben ik zelf Reiki master geworden, want met Reiki kon ik mijn 
klachten voor het grootste gedeelte onder controle houden. 
Ik heb tot 2006 lesgegeven in Reiki en actief behandelt, zowel mezelf als anderen. 
 
Door de teruglopende clandisie ben ik daar in 2005 mee gestopt en heb ons centrum verhuurd 
aan Andre Verhoeven en Anneke de Winne, die er een praktijk in alternatieve geneeskunde 
begonnen. 
Halverwege het jaar liep ik een keer binnen bij Andre en vroeg hem of hij mij ook kon behandelen 
voor mijn reuma. Ik had nl. in die tijd weer meer last dan daarvoor. 
Reiki had mij heel lang geholpen maar langzamerhand werd mijn gezondheid toch steeds minder. 
Andre begon mij te testen en gaf mij druppels mee. 
Vol spanning en toch ook vrij sceptisch dacht ik afwachten wat dit gaat doen. 
Vooral als je het hele alternatieve circuit al hebt doorlopen en eigenlijk niemand wat voor je kon 
doen. 
 
Elke week kwam ik terug bij Andre en elke keer kreeg ik druppels. 
Ik voelde mij langzaam opknappen en kon op een gegeven moment zelfs zeggen dat ik na 20 
jaar pijn vrij was. Nog niet iedere dag maar de pijnvrije perioden werden steeds langer 
Nu januari 2007 kan ik zeggen dat ik zo goed als pijn vrij ben afgezien van een enkele terugval, 
die meestal snel over is. 
  
Met dank aan Andre Verhoeven en Anneke de Winne 
  
Groeten Joop Pols 

 


