
arcelino Lijesen: ‘Het leven. Ik gun iedereen een zo 
goed mogelijk leven. Mensen worden wél oud en 
voor heel veel zaken is een oplossing te vinden. Soms 
moet je gewoon net even iets beter of langer zoeken. 
Ik geef mijn patiënten mee dat ze vooral niet moeten 

opgeven. Ook niet als ze dat in het ziekenhuis of waar dan ook te horen 
hebben gekregen. Je hoeft niet met problemen of pijn te blijven lopen. 
We zoeken - samen - naar een antwoord, therapie of behandeling. Veel 
mensen kunnen met de juiste behandeling wel verder en weer genieten 
van het leven dat ze verdienen.’
De afgelopen zeventien jaar heb ik Marcelino op meerdere vlakken goed 
leren kennen. Ik heb gedurende die periode vele tientallen patiënten 
persoonlijk mogen spreken en hun ervaringen mogen opschrijven. 
Mooie verhalen van mensen die dachten dat er medisch gezien eigenlijk 
geen uitweg meer voor ze was. Verhalen waaruit blijkt dat er altijd nog 
wel een sprankje hoop is en dat je het nooit moet opgeven. Een aantal 
van deze ervaringen vindt u hieronder terug.

FELIPE SMEETS
Een paar maanden geleden stond op deze plek het verhaal van Filipe 
Smeets, toen 21 jaar. Bij hem was lymfeklierkanker geconstateerd. Hij 
liet zich bij Marcelino Lijesen behandelen voor versterking van zijn 
immuniteitssysteem en de bijverschijnselen van de chemotherapie. 
Inmiddels is hij helemaal gezond verklaard. Een geweldig resultaat dat 
het vermelden meer dan waard is.

J. HAENEN UIT URMOND
‘Twee jaar geleden viel het als gevolg van een hevige schrikreactie op 
me. Ik was van het ene op het andere moment totaal verslagen en wist 
niet wat me overkwam. Ik noem het de sluipmoordenaar die in mijn 
lichaam was gekomen. Van vrolijk en open werd ik lastig en zag het leven 
totaal niet meer zitten. Voor mij was het vanaf dat moment afgelopen, ik 
had nergens meer zin in. Bij het minste of geringste flipte ik totaal uit en 
zag geen uitweg meer. Ik wist niet hoe ik mijn problemen kon oplossen. 
Na diverse onderzoeken was de conclusie van de huisarts dat hij me 
niet meer kon helpen. In een la had ik een krantenartikel liggen over 
Marcelino lijesen. Ik besloot deze voor mij laatste strohalm te pakken 
en maakte een afspraak. Vanaf dat moment werd alles anders. Ik ben er 
nu nog niet helemaal, maar wel van twee naar tachtig procent gegaan 
en dat is voor mij een geweldig resultaat. Wat heeft die man gouden 
handen. Als ik niet naar hem was toegegaan, was ik er nu niet meer 
geweest. Ik heb er voor moeten knokken, maar weet nu wel dat ik er 
helemaal ga komen. Marcelino heeft me de moed en de kracht gegeven 
waardoor ik weet dat ik binnenkort weer helemaal de oude zal zijn. Wat 
hij voor me gedaan heeft en doet, zal ik nooit meer vergeten.’

MEVROUW CLAESSEN
‘Bij mij was borstkanker geconstateerd en ik werd hiervoor behandeld. 
Vriendinnen zeiden dat ik naar Marcelino moest gaan, omdat hij in staat 
was de bijwerkingen van de chemo sterk te verminderen. Ik heb maar een 

afspraak gemaakt om ze gerust te stellen. Toen ik de spreekkamer van 
doctor Lijesen in liep, was ik erg negatief en had ik een houding van: Het 
is toch afgelopen met me. Ik ga binnenkort dood. Het wonderbaarlijke 
gebeurde. Hij hielp me over dit punt heen. Ik kreeg kracht en energie. 
Weer zin in het leven! Ook was ik niet meer misselijk tijdens de chemo. 
Wel was ik heel erg moe, maar ik kon goed slapen en kreeg daardoor 
extra energie. Veel meer energie zelfs en dat gaf me de kracht om door te 
gaan. Uiteindelijk bleek uit de scan dat de behandeling was aangeslagen. 
Wat een opluchting. Als ik dit alleen had moeten doen, had ik het nooit 
gered. Maar ik ben, ondanks mijn scepsis vooraf, heel erg blij dat ik het 
gedaan heb en kan niet anders dan het iedereen aanraden.’

HARRIE SCHRÖDER
‘Het grootste deel van mijn leven ben ik depressief geweest. Voor 
zover ik me kan herinneren, is het allemaal begonnen in mijn jeugd. Ik 
heb me eigenlijk altijd moeten voortslepen door het leven. Alhoewel 
ik een creatief persoon ben, heb ik eigenlijk nooit de kans gehad echt 
te bewijzen wat ik kan. Ik zat totaal vast in mezelf en leefde een lange 
periode vol treurnis en kommer en kwel. Ik heb vele medici bezocht 
om vooruit te komen. De conclusie was dat ik leed onder chronische 
depressiviteit. Wat volgde? Praattherapieën, medicijnen, psychologen, 
Bach Bloesem... Het ging up, maar ook altijd weer down. Soms leek het 
even opgelost, het kwam echter altijd weer terug. Toen ik 66 jaar werd, 
had ik geen zin meer in het leven. De slechte dingen beheersten me 
volledig en ik had nauwelijks nog positieve momenten. Doordat ik heel 
actief in de samenleving stond, wist mijn omgeving niet dat er iets met 
me aan de hand was. Maar als ik dan weer alleen was... Op advies van 
iemand besloot ik, als zeg maar laatste kans, een afspraak te maken met 
Marcelino Lijesen. Na twee behandelingen sloeg het om. Ik stond op en 
had weer zin in de dag. Ik heb inmiddels vijf behandelingen achter de 
rug en het goede gevoel is gebleven. Ik betrap me er zelfs op dat ik heel 
blij kan zijn. Ik ben heel tevreden. Als het gevoel blijft zoals het op dit 
moment is, dan ben ik honderd procent tevreden.’

PAULINE LECHANTEUR
‘Die man heeft echt gouden handen! Daar wil ik mee beginnen voordat 
ik verder vertel over het waarom. Tweeënhalf jaar geleden kwam ik bij 
Marcelino terecht na meer dan tien jaar rond te hebben gelopen met 
ernstige rugklachten. Onderzoeken in het ziekenhuis en bezoeken aan 
verschillende doctoren leverden niks op. Men kwam dan ook tot de 
vaak gehoorde conclusie dat ik er maar mee moest leren leven. Dat was 
heel anders bij Marcelino. Hij zei direct na de intake dat hij me er vanaf 
kon helpen. Niet van de oorzaak, maar wel van de pijn. Ook vertelde 
hij me dat ik binnen vijf behandelingen verbetering moest voelen. Ik 
was dolgelukkig. En... na drie behandelingen begon ik iets te merken, 
na vijftien keer was de pijn helemaal weg. Bovendien is deze nooit 
meer teruggekomen. Ik zat vol energie en kon weer alles doen. Ik ben 
sceptisch naar Schimmert toe gegaan, maar achteraf kan ik niks anders 
zeggen dan: had ik dit maar tien jaar eerder gedaan.’

‘Ik heb weer de kracht en energie 
om door te gaan met het leven’
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Het is een groot goed; je gezond voelen en na een gedegen nachtrust de dag vol vertrouwen en in een prima fysieke 
gesteldheid tegemoet treden. Helaas is dat voor veel mensen niet de dagelijkse realiteit. Ze leven een leven dat voor een 
groot deel beheerst wordt door pijn en mankementen waar de reguliere artsen zich geen raad meer mee weten. Ze zijn 
vaak al jaren van het kastje naar de muur gestuurd zonder een antwoord te krijgen op hun vragen, zonder een oplossing 
voor de problemen waarmee ze dag in dag uit worden geconfronteerd. Leer er maar mee leven. Of: Het zit in uw hoofd, 
krijgen ze te horen als slotconclusie.

Door Bas van Heel | Foto Henry Peters

Exclusief
Alternatieve geneeswijzen
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Wie meer wil weten over de behandelingsmogelijkheden of een afspraak wil maken, kan zich wenden 
tot de praktijk voor alternatieve geneeswijzen, Bekerbaan 39 in Schimmert, 045 - 404 27 14. Of zie 
www.lijesen.nl. Hier vindt u onder het kopje Gastenboek veel ervaringen van patiënten en bij Media een 
selectie uit de verschenen artikelen. Tot slot en zeer zeker niet onbelangrijk: de behandelingen worden 
door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed.

 
 

  


