
Mijn verhaal 

Dit is mijn verhaal over mijn behaalde gezondheidsresultaten van de Medisynx Methode. 

Ik ben een man van 64 jaar, ik had Diabetes Mellitus type 2 (slikte maximale dosis aan metformine en 

Gliclazide), veel te hoge bloeddruk (hypertensie van 180/110), te hoog cholesterol 

(hypercholesterolemie van 8,2), te snelle hartslag (tachycardie 90-110 slagen per minuut in rust), 

hartkloppingen (palpitaties) en werd er angstig van, overgewicht want ik woog 155 kg (175 cm lang) 

deed allerlei diëten ook van diëtiste met wisselend kortdurend succes want ik kwam dan weer sneller 

aan dan er af was, vermoeidheid door slecht slapen, slaapapneu (ze zeiden door overgewicht), 

stemmingswisselingen en dat kon binnen een paar minuten omslaan van vrolijk naar irritaties en kon 

om niets boos worden, overdadig alcohol gebruik (dronk toch wel elke dag 4-5 flesjes bier), veel 

snoepen, prostaat vergroting, haaruitval (dat begon al jong), wel een hele lijst. 

Ik slikte jarenlang een cocktail aan medicijnen en dat nam alleen maar toe maar het werd nooit 

beter. Kunt u dan geen oorzaak vinden vroeg ik aan de cardioloog?  Nou die haalt dan de schouders 

op daar krijg je dan geen antwoord op. Het zal bij u wel in de familie zitten, dan staat het op uw DNA 

zei hij dan. Maar ik ben de enige in mijn familie dokter zei ik dan, nou dan is het pech. 

En van mijn familie hoorde ik dat ik maar naar dokter Vink moest gaan, want zo ging het de 

verkeerde kant met me op en maakte een afspraak, er was wel een wachttijd, ja logisch want er zijn 

veel mensen met deze klachten. 

Op 1 dag namen ze bloed af bij de huisartsen post en kreeg ik s ´middags de eerste acupunctuur 

behandeling, dat was fijn want ik moest van ver komen.  

Tijdens de acupunctuur voelde ik al dat de hartslag voelbaar langzamer werd, en ze nam steeds de 

bloeddruk op en die daalde ook snel. Mijn hoofd werd rustiger en blijer vooral, heel bijzonder vond ik 

dat. Alsof mijn lichaam wilde aangeven zo dat doe je goed.  Ik kreeg fantastische uitleg over hoe je 

ziek door voeding wordt, dat het allemaal over incompatibele voeding gaat, die voor jou niet gezond 

zijn, want jij bent uniek dus wat gezond voor je is is ook uniek voor jou.  Dat deze afvalstoffen van 

incompatibele voeding zich heeft opgehoopt in mijn lichaam en hoofd, in mijn bloedvaten, in mijn 

hersenen en dat ik daarom deze klachten heb. Dat vond ik logisch.  

Dat ze met de door haar ontwikkelde acupunctuur kan aansturen dat deze afvalstoffen worden 

weggevoerd en afgevoerd, en daarna met de urine en ontlasting mee naar buiten komt. Zeg maar de 

grote schoonmaak en dat voelde ook zo. Na de acupunctuur voelde ik me ´slanker´ was natuurlijk 

niet zo maar toch voelde het zo. Aan het einde van de behandeling was de bloeddruk prima 142/82 

en dat merk je. Ik heb gelijk een afspraak gemaakt bij mijn huisarts om dit succesje te vertellen en 

ook mijn bloeddruk bij hem te laten opmeten om het te laten noteren. De reactie vond ik flauw, ´fijn 

dat het bij u werkt´….  ´en dit is maar een moment opname´, ja zeker maar zo een moment opname 

heb ik geen jaren gehad zei ik nog.  We spraken af dat ik elke 3 weken een bloedonderzoek zou doen 

naar mijn cholesterol en bloedglucose waarden om te kijken of mijn medicatie omlaag kon. En zo was 

het, stap voor stap heb ik mijn medicijnen kunnen afbouwen, en nu ben ik al weer ruim 1 jaar 

helemaal zonder. Wilde toch nog even afwachten voor ik mijn verhaal zou schrijven, tot we zekerheid 

hebben en dat is nu zo. Ik was ziek door voeding en ben nu beter door de Medisynx Methode, dokter 

Vink heeft de Nobelprijs verdient zou ik zeggen. 

Pieter de C, Ing. 

 


