
MIJN VERHAAL 

Dit is mijn eerlijke verhaal over mijn gezondheidsresultaten van de Medisynx Methode, omdat ik er 

zo ontzettend blij mee ben en vind dat iedereen dit moet weten. 

Ik ben een vrouw van nu 33 jaar, en nu sinds 9 jaar heel gezond, maar zo was ik niet, want sinds ik 

kind was tobte ik dag in dag uit met hele heftige klachten dat werd steeds maar erger en kreeg 

steeds meer medicijnen maar werd er niet beter van. 

Mijn klachten waren: te traag werkende schildklier, hartritme stoornissen, niet in slaap kunnen 

komen en lag elke nacht tot zeker 03.00 of 04.00 uur wakker om dat maar 3-4 uurtjes te kunnen 

slapen en doodmoe op stond, geen energie op de dag had en alles te veel was, mijn hoofd was mistig 

ik kon slecht denken en kon vaak niet op woorden komen in een gesprek alsof het woord verstopt lag 

in mijn hersens heel naar wat je voelt je zo dom, lezen ging moeilijk want ik had dyslexie, rekenen uit 

het hoofd kon ik niet meer, naar school ging ik niet meer want ik kon het niet meer opbrengen, vaak 

ook had ik last van een bonkende hoofdpijn en druk achter mijn ogen alsof die eruit wilden ploppen,  

zag veel minder ook door staar aan beide ogen en zag allemaal zwarte vlekken voor de ogen dat 

lezen en TV kijken ook moeilijk maakte, ik werd er zo somber van want ik was nog zo jong, ik zou 

plezier moeten hebben in het leven. 

Ik werd steeds depressiever, kreeg daarvoor antidepressiva van de huisarts, maar daarna kreeg ik 

weer het gevoel van angsten en stemmen in mijn hoofd toen wilde ik het liefst zelfmoord plegen, ik 

ging me snijden in de polsen en mijn boven benen, want ik wilde niet meer verder leven. Alles om me 

heen was zo eng en deed zo ontzettend pijn en ik schaamde mij, ik was doodmoe ik wilde niet meer. 

Toen moest ik naar de psychiater, dus nog meer pillen erbij, maar de angsten en pijn bleef gewoon 

doorgaan. Mijn ouders wisten niet meer wat te doen, dan me opsluiten als ik weer doorgedraaid 

was, ze waren natuurlijk heel bang dat ik dood zou gaan. 

Toen nam mijn tante me mee naar dokter Vink van Medisynx, zij was daar al heel lang geleden goed 

geholpen en had gevraagd of zij mij ook kon helpen. Mij maakte het allemaal niet meer uit, doe de 

naaldjes er maar in zei ik.  Eerst werd bloed afgenomen voor een bloedtest welke voeding ik wel of 

niet mag hebben, wat mijn incompatibiliteiten zijn zo heet dat.  En welke voeding voor mij 

compatibel zijn dus wel gezond zijn.  De uitslag duurde 10 dagen, maar gelukkig kon dokter Vink me 

gelijk al helpen met acupunctuur.  Het was zo raar want direct nadat de naaldjes erin gingen, ik kreeg 

wel 43 naaldjes overal, werd mijn hoofd rustig en stil, de stemmen in mijn hoofd waren weg, zo raar 

kon het eigenlijk niet geloven! Hoe kan dat nou vroeg ik?  Dokter Vink was heel lief ze stelde me 

gerust en legde alles uit, toen werd me het duidelijk dat de incompatibele voeding dus de foute 

voeding voor mij in een deel van mijn hoofd in de hersenen worden opgeborgen en daardoor kreeg 

ik stemmen. En als die afval in weer een ander deel van mijn hersenen worden opgeborgen kan ik de 

letter niet goed lezen en kan ik niet uit het hoofd rekenen en vlet mijn hoofd mistig aan. Alles is dus 

vervuild, ja dan snap ik het wel.  En als de incompatibele voeding in mijn ogen worden opgeborgen 

krijg ik zwarte vlekken en dat wordt weer staar. En het lichaam wil dat oplossen door de stofwisseling 

langzamer te laten lopen dus vertraagt het de schildklier, maar dat had dus net zo kunnen zijn dat het 

lichaam de schildklier gaat versnellen en dan heb ik weer hartritme stoornissen en angsten. Dat is 

dus gebeurd, ik ging dus van te langzaam naar te snel.  

Ik was zo blij dat ik eindelijk uitleg kreeg waarom ik dit allemaal had, dat ik dus niet gek was,  maar 

nog blijer dat het ook weer weg kan. Ze zei we gaan deze behandeling twee tot drie keer per week 

doen tot de uitslag bekend is, zo kan ik je schoon dus zonder klachten houden en zo was het ook.  



Zij heeft zelf deze behandeling ontwikkeld, door heel goed onderzoek te doen wat de oorzaak is en 

hoe ze die foute stoffen kan weghalen met acupunctuur.   

Zij kan met haar methode van acupunctuur het lymfestelsel beter laten circuleren door de 

afvalstoffen weg te halen, zo word je schoon en dat voel je ook als het gebeurt.En zij ze als je straks 

strikt doet gaat doen dan blijf je schoon en heb je geen acupunctuur meer nodig, of hooguit 1 of 2 

keer per jaar voor onderhoud.   Want je maakt misschien toch wel af en toe een foutje. 

Dit is geen standaard acupunctuur dus, maar heel wetenschappelijke acupunctuur. Zo knap.  We 

vinden haar dan ook de beste acupuncturist van de wereld. 

Toen kreeg ik de uitslag, dat was behoorlijk schrikken want heel veel wat ik elke dag at was niet goed 

voor mij, dat zijn incompatibele voedingsstoffen voor mij dus.  Daarom was ik zo ziek en zielig. Ze 

ging gelijk voor mij opzoeken wat ik dan wel kon eten, drinken en zelfs de goede zeep, shampoo en 

crèmes voor me opzoeken.  En ik ben gelijk met mijn moeder en tante naar de supermarkt gegaan en 

hebben flink ingekocht. 

Ik mag geen gewoon brood meer, want ik mag geen tarwe en gluten en gliadine, geen bakgist en 

geen mout. Maar glutenvrij is voor mij ook niet goed, want ik mag ook geen mais, geen xanthaangom 

en alle glutenvrije producten zit ook altijd bakgist of xanthaan gom in. 

Dus ik eet sindsdien eigen gemaakt brood van kikkererwten, rijst en boekweitmeel, met bakpoeder, 

ook erg lekker. Bak zelf ook mijn pizza bodem, koekjes en taarten en appelflappen in december.  Mij 

hoor je niet klagen, want ik voel me 100% goed daardoor. Ik heb eindelijk een leuk leven, ben studies 

gaan doen, diploma´s gehaald, mijn rijbewijs gehaald, en werk nu in de gezondheidszorg en ben 

helemaal op mijn plek. Ik ben getrouwd en hebben een kindje van nu 2 jaar.  Ook ons kindje is direct 

getest bij de geboorte, ik wil dat ze gezond aan haar leventje begint en ook die mag een aantal 

dingen niet, maar dat is niet erg want die groeit als kool en doet het heel goed in de ontwikkeling. 

Kerngezond dus en ik vertel het aan iedereen, maar niet iedereen wil het horen, dat vind ik zo triest. 

Ook op het consultatie bureau kijken ze er raar tegen het dieet aan, maar dan zeg ik kijk mijn kindje 

groeit super goed, ontwikkelt zich super goed en snel, en heeft nooit een snotneus en is nooit ziek, 

dus zeg het maar. 

Mijn psychiater van toen heb ik ook alles verteld, heeft me steeds gevolgd en die was zeer verbaasd 

van mijn fantastische resultaat en wil er heel graag iets mee doen en met Medisynx samenwerken, 

maar zegt hij dat mag ik helaas niet, dan raak ik mijn baan kwijt. Het is toch wat!   

Daar wordt ik nou zo boos over, want waarom willen we dit niet in de behandeling opnemen? 

Waarom mag een Minister van Volksgezondheid in 2012 zo te keer gaan op haar internetwebsite 

over deze fantastische methode? Waarom mogen die gekke figuren van de Antikwaks zo veel vuil en 

grove leugens over deze methode en dokter Vink spuien op het internet, en doet Google hier niets 

aan?    

Het moet maar eens gezegd worden want bijna alle aandoeningen (ruim 93%  van alle aandoeningen 

die in de ziekenhuizen worden behandeld) worden door voeding veroorzaakt en de artsen zoeken 

nooit naar de oorzaak, ze schrijven alleen maar pillen voor of ze gaan het probleem stuk maar 

wegsnijden.  

Ik wil positief eindigen want ik ben een gelukkig mens met mijn gezinnetje dankzij het superwerk van 

dokter Vink en haar Medisynx Team! Vertel het maar verder! 

Mirjam M. 



 


