
Mijn Verhaal 

Ik ben moeder van een kindje van nu 8 jaar dat zeer zeer ernstig ziek was, zijn naam is Hector. Dit 

verhaal is vertaald naar het Nederlands want wij zijn Spaans. Maar omdat het zo een bijzonder 

verhaal is heeft een vertaler dit vertaald. 

Daarna zal ik mijn eigen verhaal en die van mijn vader ook opschrijven, ook net zo bijzonder. 

Mijn man en ik zijn beiden artsen in een ziekenhuis in Spanje. 

We hebben 3 kinderen, en over de jongste gaat dit verhaal. 

 

Onze zoon Hector had vanaf de geboorte ernstige aanvallen van epilepsie soms wel 3 of 4 aanvallen 

per dag gepaard gaande met uren van heftige spasticiteit, en hij ontwikkelde zich mogelijk daardoor 

slecht, we hadden geen enkele interactie met hem, hij keek zonder te zien leek het wel. Hij maakte 

geen geluidjes en lachte nooit, geen enkele emotie. Op basis van EEG en scans werd de diagnose 

autisme (Autistisch Spectrum) vastgesteld.  Ik verzorgde hem, gaf hem de fles want eten van een 

lepel dat kon hij niet, verschoonde zijn luiers, legde hem in bed en als ik zag dat zijn ogen open waren 

haalde ik hem uit bed, en dat was het. Ik zei altijd ik heb geen kindje maar een plant. Klinkt hard 

maar zo was het ook. We hebben alle artsen geconsulteerd, maar er was geen behandeling dan 

alleen medicatie voor de epilepsie en die werkten niet effectief, want hij bleef de aanvallen houden. 

In onze familie waren al velen in behandeling bij Medisynx in Spanje en vol overtuigd van de 

prachtige resultaten op vele vakgebieden, en die hebben gevraagd of de Medisynx Methode ook iets 

voor onze Hector zou kunnen betekenen en het antwoord was ja waarschijnlijk ook want ze hadden 

al meer autisme met bijzondere resultaten behandeld. Hoewel we zeer sceptisch waren, we zijn nu 

eenmaal regulier opgeleid,  hebben we toch een afspraak voor behandeling gemaakt, want je staat 

toch met de rug tegen de muur en je wilt toch blijven zoeken naar een behandeling. Hector was toen 

4 jaar. 

Er is eerst bloed afgenomen en is de BASIS Plus test uitgevoerd en Hector was al ruim 3 weken op zijn 

dieet ingesteld voordat we de eerste afspraak hadden, want er is een lange wachttijd voor de eerste  

acupunctuur behandeling. 

Dokter Vink heeft eerst uitgebreid de tijd te nemen ons te goed informeren en over wat ze gaat doen 

en wat er dan kan gaan gebeuren, om ons volledig voor te bereiden, want als de acupunctuur 

naalden volgens haar methode geplaatst zijn dan gaan de afvalstoffen van incompatibele voeding 

worden afgevoerd dat gebeurt via het lymfesysteem, via de lymfebanen dan afgevoerd naar de milt 

en dan afgevoerd richting de uitscheidingsorganen, lever-dikke darm en verlaat dan via ontlasting het 

lichaam en via nieren-blaas met de urine naar buiten het lichaam. Tijdens deze acupunctuur 

behandeling wordt zo het hoofd stap voor stap ´schoon´ dus meer helder en zal Hector ´gaan 

ontwaken´ alsof hij uit een soort comateuze of laag bewustzijn toestand komt, maar dat kan gepaard 

gaan met heftige emoties en daar moeten we op voorbereid zijn.  Wel kon ze dan andere naaldjes 

plaatsen om die emoties te laten afvloeien, zodat hij rustiger zou worden. We hadden zijn drinkflesje 

klaar met zoete drank om hem dan te troosten. 

We hebben alles goed doorgenomen en begonnen met de behandeling, de naaldjes werden in het 

lichaam geplaatst, Hector reageerde er niet op, hij bleef onbeweeglijk voor zich uit staren.  Ç 

Na 20 minuten begon hij licht te bewegen eerst met zijn vingers, toen de handen toen met zijn 

armen en daarna draaide hij zijn hoofdje naar dokter Vink toe, en kreeg een glimlach op de mond, zo 

ontroerend wij stonden verstijf te kijken. Daarop deed hij zijn handje langzaam richting haar gezicht 



en wilde haar strelen op de wang, en nog steeds die glimlach erbij, maar hij had onvoldoene controle 

over zijn beweging. Bij ons liepen de tranen over de wangen en toen pakte ze zacht zijn handje en zei 

zachtjes kom maar doe het ook maar bij mama en papa en dat deed hij. Hij bleef heel rustig, zijn 

emoties waren heel subtiel en blijheid dat is wat we zagen. Kippenvel en het mooiste moment in ons 

leven.  Zo bijzonder!  

Ja en toen waren we overtuigd natuurlijk, weg was onze scepsis, we hebben alles met eigen ogen 

gezien.  

Sinds deze acupunctuur behandeling heeft Hector nooit meer een epilepsie aanval gehad, dan een 

keer omdat een oma hem per ongeluk toch een stukje koek had gegeven, en hij mag geen tarwe, en 

geen vanille. Oma voelde zich toen heel erg schuldig, maar ze wilde hem verwennen, ze was zo trots 

op haar kleinzoon. We hebben direct weer een acupunctuur behandeling gedaan, zodat hij weer kon 

herstellen, we konden met spoed terecht. 

Ja en zo hebben we elke maand een acupunctuur behandeling gedaan, om zijn spraak te promoten, 

zijn spierontwikkeling te verbeteren, alles in samenwerking met een fysiotherapeute. Dokter Vink 

heeft zelf een programma opgesteld hoe we stapje voor stapje zijn ontwikkeling kunnen bevorderen, 

want hij was in zijn ontwikkeling natuurlijk nog maar een baby. Ze hoorde dat hij de mmmm klank 

het eerste uiten, dus begonnen we met woordjes met mmmm, zoals mama.  Langzaam bouwde we 

klank voor klank op. We zijn begonnen met symbolen op te hangen voor eten, drinken en slapen, die 

hij kon aanwijzen, die communicatie dat was al zo fijn.  En zo hebben we de symbolen langzaam 

uitgebreid met water, vruchtensap van appel of mandarijn, boterham, snoepje en daarna voor 

activiteiten en aangeven hoe hij zich voelde. Hij bleek een hoog intelligent kind te zijn, hij wilde 

blijven leren en was zeer gedreven 

Hij leerde al te snel lopen, te bukken en de fijne motoriek verbeterde snel.  

Na ruim een half jaar ging hij naar de kleuterschool, eerst een uurtje want onder de kinderen zijn is 

belangrijk voor zijn sociale ontwikkeling. Hij deed het fantastisch en was zeer sociaal, dat hadden we 

niet verwacht want ons beeld van wat autisme is laten we toch maar moeilijk los, bemerkten we.  

Hij houdt heel veel van dieren, en we bezochten boerderijen in de omgeving en dieren reageren heel 

goed op hem ook, alsof er een bijzondere communicatie tussen hen is.   

We hebben de acupunctuur behandelingen van elke 3 maanden na 2 jaar stap voor stap kunnen 

afbouwen naar nul, en had hij gedurende een aantal maanden alleen nog logopedie en fysiotherapie 

volgens het programma van dokter Vink.  

Inmiddels is Hector 8 jaar rijdt hij paard en doet het fantastisch op school, hij kan goed mee komen 

en is een zeer intelligent en sociaal kind, die zich fantastisch ontwikkelt en geen epilepsie aanvallen 

meer heeft gehad (vastgesteld op basis van EEG).  Wij zijn zeer gelukkige ouders en zouden alles 

willen doen om deze behandelingsmethode te kunnen implementeren in de behandelingen in de 

ziekenhuizen, maar wij ondervinden alleen maar tegenwerking als we het gesprek ook maar die kant 

op sturen.  

Ik heb geprobeerd zo duidelijk mogelijk ons verhaal over Hector op te schrijven, hield goed een 

dagboekje bij en dat deel ik heel graag met iedereen die het weten wil, want een goede gezondheid 

is zo kostbaar. 

Wij hebben zo veel respect voor dokter Vink en vinden haar zo een moedig, krachtig en integer mens 

dat ze zich staand kan houden bij zo veel tegenwerking. Maar haar antwoord is net zo simpel als 

krachtig ´ik werk alleen voor de gezondheid en welzijn van mijn patiënten en niet voor de buiten 



wereld of een industrie´ dat zegt natuurlijk alles.   

Wij zijn haar zeer erkentelijk en trots dat we haar hebben mogen leren kennen en zullen haar in alles 

steunen.  

Zo hebben we ons verhalen ook al op video vastgelegd en steunen haar om onze resultaten te 

publiceren, want deze methode moet voortgaan in de toekomst. Deze methode moet worden 

overgedragen want het zou toch een drama zijn als dat verloren gaat. 

De door haar ontwikkelde methode van acupunctuur ook die moet worden overgedragen voor de 

toekomst, zij geeft nascholingen maar dat zou veel grootsere interesse moeten hebben want dit is 

echt vakwerk.  Het is geen vaag of spiritueel gedoe, maar het gaat over de naald als instrument waar 

ze prachtige resultaten mee kan bereiken, omdat ze wilt begrijpen wat je met de juiste technieken en 

juiste naalden kan bereiken.  Zij benadert de acupunctuur puur wetenschappelijk, van het 

lymfestelsel van het immuunsysteem, van het potentiaal verschil om circulatie te bevorderen. Ze 

heeft de  vage begrippen als ying en yang en meridianen vertaald naar begrijpelijke inzichten, zodat 

je begrijpt wat het is en wat het doet. Grote bewondering voor haar. 

Ook zal ik de mooie en bijzonder verhalen van mij en van mijn vader opschrijven, neemt u de tijd 

deze ook te lezen want ook die zijn zo bijzonder. 

Lucy en zoon Hector 


