
Als eerste spreek ik met
mevrouw Heuts die bij de
praktijk van Marcelino Lij-
esen kwam met een scala aan
klachten. "Ik zat helemaal in
de put en had totaal geen idee
hoe ik eruit moest komen. Ik
stond altijd klaar voor ande-
ren, men hoefde maar iets te
vragen en het antwoord van
mijn kant was altijd 'ja'. Ook
als het voor mezelf helemaal
niet uitkwam of ik er eigen
afspraken voor moest ver-
plaatsen of zelfs helemaal
afzeggen. Ik kwam gewoon
niet genoeg, nee helemaal
niet voor mezelf op. Ik cijfer-
de mijn eigen persoon hele-
maal weg en het gevolg was
dat ik het leven op een gege-
ven moment niet meer zag zit-
ten. Toen ook nog een opera-
tie volgde was het helemaal
gedaan met me. Ik zat hele-
maal in de knoop,was depres-
sief, had huilbuien en geen
sprankje hoop meer. Tot het
moment waarop iemand me
naar doctor Lijesen verwees.
Ik besloot het erop te wagen
en ben zo blij dat ik het
gedaan heb.Hij heeft me weer
geleerd grenzen te stellen.
Zijn therapie voelt als een ver-

lichting voor me! Ik kom weer
voor mezelf op en als iets me
niet bevalt dan knal ik het er
gewoon uit." Meneer Heuts,
die in de wachtkamer zit, vult
aan: "Zonder doctor Lijesen
was ik mijn vrouw kwijt
geweest. Dat weet ik zeker.
Toen we hier kwamen was ik
haar al voor tachtig procent
kwijt, maar nu heb ik haar
weer helemaal terug.Ze heeft
weer vreugde, kracht en ener-
gie. Het is met één woord
geweldig wat hij voor ons
gedaan heeft!"

Met Marjan Houben spreek
ik over het effect van de
behandelingen van Marceli-
no Lijesen op patiënten die
chemotherapie ondergaan.
Zij vertelt hierover het vol-
gende: "Zo'n kuur ondergaan
is fysiek en geestelijk een zwa-
re tijd. Door alles wat er mee
speelt,de angst,misselijkheid,
haaruitval en noem maar op.
Aan dat laatste kan Marcelino
overigens niks doen.Ik ben bij
hem terecht gekomen op
advies van personen die een-
zelfde behandeling als ik
moesten ondergaan en die
zeer resoluut waren over de

effecten. Ik onderga binnen-
kort de derde kuur en ben
dankzij  Marcelino nog niet
misselijk geweest.Verder voel
ik me heel ontspannen. Niet
alleen na afloop,maar ook tij-
dens de kuur in het zieken-
huis. Een ander zeer belang-
ruijk gegeven is dat ook mijn
eigen afweersysteem versterkt
wordt met deze therapie.
Zaken waarvan ik op de lan-
gere termijn de positieve
gevolgen hoop te mogen erva-
ren. Ik ben heel tevreden en
kan het iedereen in mijn situ-
atie aanraden, immers elke
vorm van verlichting is als je
zo'n zware behandelingen
moet ondergaan meegeno-

men. Bedankt."

Madelon Claessens vertelt
me over hoe ze na de geboor-
te van haar zoontje elke dag
hoofdpijn had en last van
migraineaanvallen kreeg en
er weer vanaf kwam: "Klopt.
En tijdens die aanvallen,waar-
van ik voordien nooit last had,
kreeg ik last van mijn zicht en
binnen het half uur kon ik
helemaal niks meer en moest
als ik aan het werk was naar
huis. Het was een zware tijd,
die me ook nog eens angstig
maakte. Op een gegeven
moment bezocht ik de huis-
arts die me zware medicijnen
voorschreef die ervoor zorg-

den dat ik dagen suf rondliep.
Zonder de hoofdpijnen echt
helemaal te laten verdwijnen.
Na negen maanden en ook
nog eens een bezoek aan de
specialist in het ziekenhuis
zonder resultaat, besloot ik
onder de noemer 'baat het
niet,dan schaadt het niet' con-
tact op te nemen met de prak-
tijk van doctor Lijesen. Hij
startte de behandeling en op
een gegeven moment bleef de
hoofdpijn weken weg, maar
deze kwam helaas ook terug.
De behandeling werd voort-
gezet en nu zijn we vijf maan-
den verder en ik heb de laatste
maanden nergens meer last
van. Geweldig! Het is een
enorme verlichting, een
wereld van verschil. Ik ben zo
gelukkig."

Tot slot ontmoet ik
mevrouw Steevens (Bakkerij
Steevens). Zij heeft een
indrukwekkend verhaal op
het gastenboek achter gelaten
waarin zij een andere kant van
Marcelino, die als coach/advi-
seur, onder de aandacht
brengt."Ik heb in het verleden
veel mensen ontmoet die ons
met raad en daad wilden bij-
staan,maar ik heb helaas moe-
ten ondervinden dat de zaken-
wereld keihard is.De meesten
willen je namelijk niet hel-
pen, maar zijn louter bezig
hun eigen zakken te vullen.
Dit geldt zeker niet voor Mar-
celino hij heeft ons oprechte
en vooral ook eerlijke hulp
gegeven. Hij was één van de

weinige personen die niet wil-
de profiteren van ons en ons
bedrijf. Als ik nu terugkijk
hadden we beter kunnen luis-
teren naar zijn adviezen. Dan
was de situatie nu niet zo dra-
matisch geweest, hadden we
niet zo in de shit gezeten.Was
het bedrijf niet failliet gegaan.
Hij was in staat om ruim van
te voren aan te geven hoe
bepaalde dingen zouden
lopen als we er niks aan gin-
gen doen; zelfs schriftelijk.En
hij had, helaas achteraf
gezien, gelijk. Marcelino is
een man met een hart van
goud die met zijn eerlijke,
pure en soms ook harde aan-
pak altijd voor ons  klaar heeft
gestaan. Marcelino is top als
coach. Mensen die hem ken-
nen hebben het geluk hem te
mogen kennen en ik kan
anderen alleen maar de raad
geven: luister naar hem en doe
er iets mee voor het te laat is.
Er is een spreekwoord: Door
schade en schande wordt men
wijs.Ik ben wijzer geworden."

Bas van Heel
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‘Zonder doctor Lijesen was ik mijn
vrouw kwijt geweest’
SCHIMMERT
In het volgende verhaal komen mensen aan
het woord die door de behandelingen van
Marcelino Lijesen de toekomst weer vol ver-
trouwen tegemoet zien en door mij werden
geïnterviewd over de stap die zij gezet heb-
ben en die hun leven in positieve zin veran-
derde.


