
Mevrouw Hendriks: “Sinds september 
2005 heb ik vrijwel continu klachten gehad. 
Met uitzondering van de periodes dat ik 
zwanger was. Zodra deze maanden weer 
voorbij waren begon het allemaal van voor 
af aan. Gedurende zes jaar heb ik vrijwel 
elke arts bezocht om van mijn burn-out, 
dat was de diagnose, af te komen. Ik heb 
op een gegeven moment zelfs een andere 
baan gezocht, maar het mocht niet baten. 
De specialisten die ik consulteerde schre-
ven me antidepressiva voor en vertelden me 
telkens dat het ‘tussen de oren’ zou zitten. 
Via via kwam ik uiteindelijk bij Marcelino 
terecht. Eigenlijk had ik het gehad met alle 
behandelingen, therapieën en noem maar 
op, maar iets deed me toch besluiten een 
afspraak te maken. 

29 september had ik mijn eerste consult en 
ik had direct toen ik met hem in gesprek 
was het volste vertrouwen dat het helemaal 
goed zou komen. Hij zei ook direct: ‘We 
gaan dit helemaal oplossen’. Op dit moment 
gaat het zeker in de privésfeer al stukken 
beter. Ik was helemaal niet productief en 
kon niet meer voor de kinderen zorgen. Dat 
gaat allemaal de goede kant op. Ook stond 
ik elke dag met klachten op en ging er weer 
mee naar bed. Nu word ik fit wakker en dat 
scheelt een hoop. Het is allemaal nog niet 
stabiel, maar ik merk dat het na elke be-
handeling beter met me gaat. Een geweldig 
resultaat. 
Ow, wacht even, de behandeling heeft ook 
nog een bijzondere ´bijwerking´ gehad. 
Na 29 jaar heb ik geen last meer van mijn 
eczeem. Ik hoef geen cortisonezalf meer te 
smeren en die gebruikte ik vanaf mijn eerste 
levensjaar. Wat een verlichting.”

Peter Wilms: “Ik had een drukke baan als 
vertegenwoordig en was getrouwd. Mijn 
vrouw had verschrikkelijk veel last van 
ontzettende hoofdpijnen. Op een gegeven 
moment kwam ik, in het kader van mijn 
werk, in gesprek met Marcelino. Toen ik 
thuis kwam zei ik tegen mijn vrouw: ‘Jij 
moet met je klachten naar doctor Lijesen. 
Hij kan je helpen.’ Tot dat moment had zij 
haar klachten beteugeld met een hele kist 
pillen, poeders, drankjes en andere mid-
delen tegen chronische migraine. Maar als 
de hoofdpijnen op het hevigst waren restte 
haar niks anders dan op de bank te blijven 
liggen met de gordijnen dicht. De eerste 
afspraak werd toch met enige scepsis 
gemaakt. Mijn vrouw had immers het idee 
dat als het de ‘gewone’ wetenschap niet 
lukte, waarom deze man dan wel. Het hele 
behandelingstraject bleek echter een bijzon-
dere ervaring. Het vertrouwen groeide met 
de week en alles wat hij zei klopte gewoon. 
En de hoofdpijn? Waar de klachten naar toe 
zijn? We hebben geen idee, maar ze zijn al 
twintig jaar helemaal weg! We zijn Marcelino 
eeuwig dankbaar en ik ben blij dat ik hem 
ooit ben tegen gekomen.”

Eelco Ploum: “Drie maanden heb ik rond-
gelopen met een gevoel van overspannen-
heid. Ik had bovendien last van een vorm 
van vermoeidheid die mijn hele dagelijkse 
leven beïnvloedde. Ik kon op een gege-
ven moment tegen geen enkele prikke-
ling meer. Ik kon niet lezen, geen televisie 
kijken, moeilijk lopen en ook autorijden ging 
gewoon niet meer. Het is verschrikkelijk als 
je wel wil, maar als het gewoon niet kan. 
Je ligt de hele dag op bed, gaat malen en 
het wordt alleen maar erger. Je zit in een 

negatieve spiraal. Daarbij kwam dat ik last 
kreeg van een vreselijke zenuwpijn boven 
op mijn hoofd. Ik bezocht diverse artsen, 
maar ze hadden maar één oplossing voor 
mijn probleem en dat was tabletten slikken 
waar ik slaperig van werd. Op aanraden van 
iemand bracht ik een bezoek aan Marcelino. 
Toen ik plaats nam op de behandeltafel, be-
gon ik spontaan te lachen. Dat was een heel 
bijzonder gevoel, zeker omdat ik dit al een 
tijdje niet meer had gedaan. Het vertrouwen 
was meteen aanwezig. Inmiddels ben ik drie 
keer geweest en het gaat stukken beter. Ik 
kan thuis weer bezoek ontvangen en ook 
zaken als bijvoorbeeld televisiekijken gaat 
weer. Ik heb weer zin in het leven!” De vader 
van Eelco vult aan: “Hij heeft zich van top 
tot teen laten checken in het ziekenhuis. 
Ze hebben niks gevonden. De conclusie 

was dat hij kerngezond is. Daar waren we 
natuurlijk heel blij mee, maar zijn klachten 
bleven. Ik ben dan ook heel blij dat we 
uiteindelijk de weg naar Marcelino hebben 
gevonden. Hier kreeg hij wat hij zocht: een 
direct resultaat.”

Monique Brinkman: “Mijn zoontje Max 
heeft de eerste vijf jaar van zijn leven geen 
nacht doorgeslapen. Elke nacht werd hij vijf 
tot zes keer wakker. Door het toepassen 
van verschillende behandelingen door Mar-
celino gaat het stukken beter. Hij wordt nog 
maar maximaal één keer per nacht wakker 
en slaapt rustig en goed. Als gezin merken 
we dit ook. Er hangt een positieve energie 
in huis en het is er veel rustiger geworden 
doordat iedereen uitgerust wakker wordt. 
Het is wel regelmatig zo dat ik ’s nachts 
wakker lig, het is na als die jaren zo’n 
vreemde gewaarwording: hij slaapt gewoon 
lekker door. Je ziet dit alles ook terug in het 
zelfvertrouwen van het kindje. Waar Max 
gesloten en moeilijk te benaderen was is hij 
nu veel opener geworden. Hij maakt echt 
een versnelde ontwikkeling door, is min-
der gefrustreerd en maakt afspraken met 
vriendjes en vriendinnetjes. Het is geweldig 
voor een moeder om te zien dat je kind 
helemaal opbloeit. Hij is nu voor het eerst 
een echte jong aan het worden. Ik vind dit 
een geweldig resultaat, ik heb nu een kind 
dat naar buiten treedt in plaats van dat hij in 
een hoekje gaat zitten.” 

Wie meer wil weten over de behandelings-
mogelijkheden of een afspraak wil 
maken kan zich wenden tot de praktijk 
voor alternatieve geneeswijzen, 
Bekerbaan 39 in Schimmert, (045)4042714. 
Of zie www.lijesen.nl 
Hier vindt u onder het kopje ‘gasten-
boek’ veel ervaringen van patiënten en 
bij ‘media’ een selectie uit de verschenen 
artikelen. 
 Bas van Heel

‘Hier kreeg hij wat hij zocht: een direct resultaat!’
SCHIMMERT
In het volgende verhaal komen mensen aan het woord die door de behandelin-
gen van doctor Lijesen de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet zien en door 
mij werden geïnterviewd over de stap die zij gezet hebben en die hun leven in 
positieve zin veranderde. 


