
Mijn verhaal 

Ik ben een man van 53 jaar en wil hier mijn verhaal vertellen. Ik had heel veel klachten, en kreeg 

daarvoor allerlei medicijnen voorgeschreven maar bleef me ellendig en moe voelen.  

Ben al twee keer geopereerd aan een hernia van de rug, maar de klacht kwam steeds weer terug dan 

hoger of lager. Altijd pijn in de nek en schouders, pols, knieën en enkels en slikte dozen vol Naproxen 

en Ibuprofen, maar het werd niks beter. Mijn werk kreeg de schuld want ik werk achter de computer, 

het zou RSI zijn.  

Ik sliep slecht, ging daarom maar later naar bed anders lag ik toch wakker, en dan maar 5 of 6 uurtjes 

slaap. Volgens mijn vrouw snurkte ik hard en had ik last van ademstiltes. Heel moe op de dag en om 

te gaan sporten had ik geen energie meer, ik plofte op de bank voor de tv. 

Had een hele hoge bloeddruk van 210 om 140 mm Hg en had hiervoor medicijnen en was zoutloos 

maar de bloeddruk bleef toch te hoog, lager dan 170 om 95 kreeg ik die niet. Zal wel familiair zijn 

kreeg ik te horen. 

Veel last van hoofdpijn bij de slapen, oogmigraine, en branderige en tranende ogen ook in huis. 

Staar geconstateerd aan beide ogen, operatie stond op stapel. 

En toen werd ik door een collega geattendeerd op de Medisynx Methode van dokter Vink, zijn hele 

familie was daar geweest en uiterst tevreden, dus snel een afspraak gemaakt. Op dezelfde dag 

bloedafname en de 1e acupunctuur behandeling gehad. 

Direct na de acupunctuur behandeling voelde ik me al rustiger en was de bloeddruk gelijk al goed 

140/82 en pols 72 slagen per minuut, ik was verbaasd zo snel al resultaat dat is toch wel ongelofelijk.  

Mijn ogen keken direct beter, geen zwarte vlekken meer.  

Mijn rug, nek, schouders, polsen en knieën waren als nieuw, geen pijn meer en kon me goed 

bewegen en door de knieën gaan. Geweldig en dat in 1 behandeling.  Haar uitleg was duidelijk, ik ga 

weer naar huis en ga dan weer fout dus incompatibel eten, drinken en misschien wel huidcontact 

hebben, en dus zak ik weer terug in het vuil en komen de klachten weer terug. Maar het goede 

nieuws was dat ze me dan 2 keer per week gaat behandelen tot de uitslag van de BASIS Plus Test 

daar is en zo steeds weer schoongemaakt kan worden en ik klachten vrij blijf. En zo was het. 

Mijn uitslag viel reuze mee, want inmiddels had ik van mijn collega gehoord dat dit ook heel lastig 

kan zijn. Wel mijn biertje die kan niet meer, en veel groenten en specerijen ook niet, maar ik klaag 

niet, want een wijntje die mag dan weer wel. Maar wel eerst nog mijn Candida albicans wegwerken, 

want ik ha Systemische Candidiasis, dat blijken heel veel mensen te hebben.  

Daar heb ik Het 4 Stappenplan voor gevolgd, ook ontwikkeld door dokter Vink, en kon ik steeds een 

hertest krijgen om te zien hoe dat afneemt, inmiddels ben ik Candidavrij en dat merk ik, ik heb geen 

suiker en zoet behoefte meer, drank hoeft voor mij niet meer drink net zo graag water, en in mijn lijf 

en hoofd is alles beter, mijn hoofd is helderder, kan beter denken en mijn woorden vinden en ik heb 

zo veel energie dat ik twee keer per week lekker kan sporten. Ik werk nog steeds achter de computer 

maar heb geen klachten meer van mijn polsen, rug, nek en schouders, dus dat was NIET de oorzaak, 

terwijl dat altijd wel wordt gezegd. Mijn slaapapneu want dat bleek het te zijn, is weg, ik kan weer 

zonder mijn CPAP slapen, toch wel zo prettig want dat knelde op het gezicht en was toch een gesleep 

als je elders slaapt en op vakanties. Kortom mijn leven is leuker en prettiger geworden en dat deel ik 

graag met iedereen. Ik beveel daarom de Medisynx Methode aan iedereen aan, doe er uw voordeel 

mee. 
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