
Milou Kleinjans
‘Ik ben nu negentien jaar en heb sinds mijn 
elfde zoveel doctoren en ziekenhuizen be-
zocht om een antwoord te vinden op mijn 
klachten. Er werd van alles geroepen en ge-
constateerd. Fibromyalgie, ADD, Chronische 
vermoeidheid. Noem maar. De conclusie van 
een specialist was uiteindelijk dat ik er maar 
mee moest leren leven.. Dat kon ik bijzonder 
moeilijk, eigenlijk niet verwerken, en ik werd 
in mijn puberteit depressief. De psycholoog, 
bij wie ik onder behandeling was, gaf me de 
tip eens naar doctor Lijesen te gaan. Deze 
vertelde me bij het eerst consult dat het 
helemaal niet gek was dat ik me zo slecht 
voelde. Ik had veel te weinig energie. Nu ben 
ik zes acupunctuurbehandelingen verder en 
ik voel me veel beter. Ik sta veel positiever 
in het leven en veel mensen om me heen 
zeggen allemaal: ‘ik  zie dat het duidelijk be-
ter met je gaat, alsof je een ander persoon 
geworden bent!’ Dat voelt goed. Afgelopen 
week heb ik daarom een tatoeage laten zet-
ten met de tekst: ‘The past makes you stron-
ger for the future’. Dat is precies hoe ik er 
over denk en zoals het nu met me gaat.’

Hub de Köning
‘Mijn vrouw en ik zijn veertien dagen geleden 
allebei bij de praktijk van Marcelino Lijesen 
terechtgekomen, nadat mijn vrouw een ad-
vertentie had gezien over zijn praktijk. Met 
afzonderlijke klachten. Zij had fybromyalgie 
en ik was depressief. Toen de doctor bin-
nenkwam had ik direct het gevoel ‘ik ken die 
man al tien jaar’. Het was een gewoon per-

soon. Het klikt meteen tussen ons en daar-
door konden we zonder terughoudendheid 
praten over onze klachten. Het was allemaal 
niet zo formeel, het voelde gewoon goed. En 
toch kregen we ook gewoon een antwoord 
op onze vragen en uitleg over wat er te doen 
was aan onze klachten. Bovendien heeft hij 
goede resultaten behaald met de behande-
ling van ons. Met mijn vrouw gaat het stuk-
ken beter. Ze heeft veel minder pijn en kan 
zich daardoor steeds beter bewegen. Dat 

gaat echt de goede kant op. En ikzelf. Het 
gaat weer goed met mij. Ik ben rustiger ge-
worden en heb weer positieve energie.’

Mevrouw Safferen
‘Zo’n tien jaar geleden ben ik voor het eerst 
bij Marcelino geweest. Toen met rugklach-
ten waar ik al ruim vijfentwintig jaar mee 
liep. Hij heeft me er uiteindelijk helemaal 
vanaf geholpen en ze zijn ook nooit meer te-
rug gekomen. Vier jaar geleden werd bij mij 
kanker geconstateerd en ik moest hiervoor 
vele behandelingen ondergaan, waaronder 
chemo. De acupunctuurbehandelingen bij 
Marcelino zorgden ervoor dat ik niet ziek en 
misselijk ben geweest tijdens het traject. In 
tegenstelling tot dat wat je vaak hoort voelde 
ik me prima. Toen ik tijdens de kerstperiode 
even stopte met acupunctuur, kwamen de 
klachten van misselijkheid opzetten tijdens 
de eerste chemo die volgde. Een andere 
bijkomstigheid was, doordat ik gewoon al-

les kon eten, dat ik bijkwam. Ik was goed op 
gewicht en kon uiteindelijk daardoor zes ex-
tra chemobehandelingen aan. In mijn geval 
met goed gevolg, omdat ik uiteindelijk ‘kan-
kervrij’ werd verklaard. Ik kan het iedereen 
aanraden deze therapie bij doktor Lijesen 
te volgen om de bijverschijnselen tijdens de 
behandeling van kanker tot een minimum te 
beperken.’

Tom Aarts
‘Ik had al vele jaren last van zware depres-
sies. Deze kwamen voort uit dingen die ik in 
het verleden had meegemaakt. Ik kon niet 
meer genieten van de ‘normale’ dingen van 
het leven en was al van slag van het min-
ste of geringste. Daarbij verviel ik constant 
in doemdenken en viel de eenzaamheid me 
steeds zwaarder. Op een gegeven moment 
was het zo ernstig dat ik werkelijk nergens 
meer zin in had. Een kennis van mij kon het 
niet langer aanzien en adviseerde me eens 
bij Marcelino langs te gaan om te kijken of 
hij iets voor me kon doen. Ik kan nu wel 
zeggen dat ik blij ben dat ik dat advies heb 
opgevolgd. Ik ben gewoon herboren. Alles 
in mijn leven lijkt weer de goede kant op te 
gaan. Ik kan wel zeggen dat ik de zon weer 
zie schijnen. Dit is dag en nacht verschil met 
hoe ik me een paar maanden geleden voel-
de.Marcelino heeft goed naar me geluisterd 
en in zes tot zeven week heel erg veel be-
reikt. Meer dan ik had verwacht of kunnen 
dromen.’

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

Bas van Heel

‘Gouden Handen’ Marcelino Lijesen al dertig jaar een begrip!
SCHIMMERT
In het volgende verhaal komen mensen aan het woord die door de 
behandelingen van doctor Lijesen de toekomst weer vol vertrouwen te-
gemoet zien en door mij werden geïnterviewd over de stap die zij gezet 
hebben en die hun leven in positieve zin veranderde. Marcelino Lijesen 
viert dit jaar zijn dertig jarig jubileum en heeft in die periode vele hon-
derden mensen geholpen op het moment dat zij dachten: ‘Ik moet er 
maar mee leren leven’. 


