
Klientudtalelse

Dreng med eksem
For at starte med begyndelsen, så stod vi med en lille dreng der var fyldt med 
eksem og som nogle gange kradsede sig selv fuldstændig til blods specielt om 
natten. 
Vi gik til lægen for at få hjælp og blev her sendt til hudlæge og hospitalet for 
at få testet for allergi. Blodprøverne viste at Simon ikke reagerede positivt på 
noget, dvs. han skulle kunne tåle alt det han blev testet for (alle de gængse 
allergener) hudlægen mente at det var børneeksem og at han ville vokse fra 
det, så derfor afprøvede vi forskellige salver. Men det blev ikke bedre, salven 
kunne godt berolige eksemen, men ikke fjerne den.
Så hørte jeg, at jeg kunne få lavet en test som kunne vise om han evt. var 
intolerant hvilket man ikke kan få lavet herhjemme hos lægen. 
Vi fik lavet testen og fik udleveret resultatet via en graf som Hanne forklarede 
ud fra. Dette var en meget stor hjælp for så havde man noget håndgribeligt 
man kunne begynde at fjerne fra kosten.
I Simons tilfælde drejede det sig mest om gluten, mælk og hvidløg, og da vi fik 
fjernet det fra kosten lagde det klart en dæmper på eksemen.
Jeg syntes fordelen ved at få lavet testen var at inden testen, så viste man 
ikke helt, hvad eller hvor man skulle tage fat og det hele blev kun gjort halvt. 
Jeg havde tænkte at det kunne var mælken, men jeg fjernede kun noget 
mælk, jeg var ikke konsekvent jeg kiggede ikke på alle næringsdeklarationer 
for at se hvilke produkter der evt. også kunne indeholde mælk. Når jeg så ikke 
syntes det gav noget resultat gav jeg op, jeg tænkte ikke over at der 
selvfølgelig kunne være flere stoffer og at hele resultatet først ville komme når 
alt var fjernet.
Derfor var det dejligt at få noget håndgribeligt at gå efter.


