Mijn verhaal
Vrouw 24 jaar, geconstateerd in het Slingeland ziekenhuis van Doetinchem bij dr. Van de Meeberg
ziekte van Crohn in 2001 en er is al een groot deel van mijn dunne darm weggehaald, pijn aan de
polsen, schouders, handen, nek, enkels en knieën, jeuk aan de ogen en erge tranende ogen
(excessieve lacrimatie), strontje op het oog (hordeleum), verhoogde oogbol druk (intra oculaire druk)
die was verhoogd tot 18 mm/hg en gaat leiden tot glaucoom of wel groene staar), jeuk in de oren,
hoge piep in de oren (tinnitus) , midden oor ontstekingen (otitis media), neusamandel operatie
(tonsillitis- tonsillotomie), spastische dunne darm of prikkelbare darm syndroom, hartritme
stoornissen, chronische blaasontstekingen (cystitis) en nierbekken ontstekingen (pyelitis), bijna altijd
diarree en aambeien, zeer ernstige chronische vermoeidheid (fatique), depressief en het allemaal
niet meer zien zitten.
Ik gebruikte de volgende medicijnen: duspatal 200 mg 2 x daags, eerst butazaline maar dit is omgezet
in azothiprine cf 50 mg 1x daags 3 tabletten, sulfasalazine cf 500 mg 2 x daags 2 tabletten
Ik voelde me mijn hele leven al heel erg ziek en kon niets meer, niet meer studeren, niet werken (ik
zat in de WAO) maar ook thuis was ik een slappe pop en leefde liggend van bank naar bed. Op school
had ik als kind al heel moeilijk, ik kon bijna in de klas niet op mijn stoel blijven zitten door de pijnen
en de ernstige vermoeidheid. Ik was kind aan huis in het ziekenhuis en toen in 2001 Crohn werd
geconstateerd, wist ik eindelijk wat ik had, maar dan kom je erachter dat er helemaal geen goede
medicijnen zijn en je dus niet beter kunt worden, dat maakte me heel erg verdrietig want zo zou ik
nooit een toekomst hebben van huisje, boompje beestje….. en toen werd ik ernstig depressief want
ik wist ik kan nooit beter worden en nooit een normaal leven hebben.
In juni van 2006 stond een definitieve operatie van het weghalen van nog weer een stuk darm
gepland en zou ik een stoma krijgen, ik zag hier huizenhoog tegen op en logisch want een stoma is
niet niks. Maar….
Tot dat ik in mei 2006 van dokter Vink hoorde via een tante die ook bij haar in behandeling was
geweest voor colitis ulcerosa en helemaal was genezen en geen medicijnen meer gebruikte en zich
helemaal gezond voelde, toen dacht ik dit wil ik ook gaan doen. Ik mocht op 17 mei 2006 in
behandeling komen bij dokter Vink van Medisynx in Westervoort en ze legde heel goed uit hoe mijn
ziekte van Crohn is ontstaan en vooral wat ik er aan kan doen: mijn voeding die ik niet mag hebben
weglaten (elimineren).
Ik heb gelijk die dag ook gelijk bloed laten afnemen en acupunctuur gehad, ongelofelijk maar waar
want mijn pijnen in mijn buik, polsen, handen, schouders, nek, knieën en enkels gingen al tijdens de
behandeling met acupunctuur weg!! Dat was voor mij een wonder! Maar zei dokter Vink, dit is geen
wonder want ze doet het elke dag en een wonder is eenmalig. Maar voor mij blijft het echt een
wonder.
Na 10 dagen kreeg ik de uitslag van het Medisynx BASIS bloedonderzoek, zo wist ik precies wat ik
elke dag en maar 1 x per 4 dagen en nooit meer mag eten en drinken. Dit bloedonderzoek is een
geheel nieuw onderzoek en hiermee wordt individueel bepaald wat ik wel en niet mag hebben en
dus alleen voor mij bedoelt. Op deze lijst staan wat we noemen gezonde voedingsstoffen op zo mag
ik geen: bakgist (dat zit in brood, broodjes, krentenbollen, pizza, bouillon blokjes, alle soorten

vleesbeleg, worstjes, enz), tarwe (terwijl ik wel de gluten mag), geen groene paprika, heel veel
verschillende koemelkproducten niet, maar mag ik wel slagroom en roomboter. Dit had niemand
kunnen bedenken, maar dit is wat IK niet meer mag hebben. Want zo legde dokter Vink uit iedereen
is uniek, omdat je DNA uniek is en dus mag de een dit niet hebben en de ander dat niet. Dus kan
voeding nooit voor iedereen gezond zijn, nou dat vond ik een openbaring, want overal lees je dat dit
en dat, en dan weer zus en zo, zó geweldig en gezond is, zelfs wetenschappelijke onderzoeken
concluderen dat en dat is dus allemaal onzin, zo blijkt nu.
Ik ben snel met mijn eigen dieet begonnen en voelde direct dat het ging werken, ik ben sindsdien zo
gelukkig met het resultaat, want mijn operatie kon toen door dr. Van de Meeberg steeds weer
worden uitgesteld en uiteindelijk na 6 maanden helemaal afgelast, deze grote operatie was gelukkig
niet meer nodig.
Tijdens het endoscopisch dunne darm onderzoek, bleek dat mijn darm helemaal genezen was, er zijn
geen ontstekingen meer, ook mijn bloedwaarde duiden hier eerder al op. Ik ben dus Crohn vrij!
Op de laaste controle consult zei Dr. van de Meeberg dat hij heel enthousiast was over het resultaat
bij mij en zei lachend: “dat als het resultaat zo blijft dan verdient collega Vink de Nobelprijs en ga ik
met jullie mee naar Stockholm toe”. Nou Stockholm we komen er aan want dit prachtige resultaat is
nog steeds zo en we leven nu al in 2011, dus ik ben al ruim 5 jaar Crohn vrij!!!
Later heb ik steeds de uitbreiding (Plus onderzoek) laten onderzoeken, want Medisynx ontwikkelt elk
jaar extra testen op weer nieuwe voedingsstoffen en zo weet ik steeds meer en kan ik steeds meer
eten en drinken, echt geweldig!
Ook ben ik door dokter Vink uitgenodigd om op lezingen mijn verhaal te komen vertellen, iedere arts
en therapeut is dan verbaasd, maar helaas de artsen doen er niets mee, ze blijven ‘stilletjes’ zitten
wachten op een artikel in een medisch tijdschrift. Daarom weten de ander Crohn patiënten hier niet
van.
Daarbij was ik jarenlang lid bij de Crohn en Colitus Ulcerosa vereniging, maar toen ik naar hen mijn
eerlijke verhaal toestuurde met bewijzen van mijn eigen MDL-arts om te plaatsen in hun blad
‘De Kroniek’, wilde ze het niet gaan publiceren, want “zij zouden wel bepalen wat er in moest komen
te staan”. Ik heb uiteraard mijn lidmaatschap direct opgezegd, want ik was juist lid om dan als eerste
te horen wat voor nieuwe behandelingsmethode er zouden gaan komen, ik wil immers beter
worden. Nu blijkt dat een patiënten vereniging alleen schrijft over nieuwe medicijnen en krijg je als
patiënt dus helemaal niets te horen over nieuwe behandelmethoden die echt werken, nou ik was
heel erg teleurgesteld en daarom schrijf ik dit verhaal ook zo op.
Ik ben daarom actief lid voor de onafhankelijke stichting VIDA Patiënten Platform en in 2010 -2011
hebben we ook geprobeerd om onze ANBI erkende stichting en onze website aan te melden om te
worden vermeld op de website www.mdl.nl van het secretariaat Nederlandse Vereniging van MaagDarm-Leverartsen
In eerste instantie reageerde mevrouw M.J. van Gijtenbeek van deze website mdl.nl enthousiast aan
de telefoon en mochten we onze informatie naar haar toesturen voor vermelding op hun website.
Helaas, daarna werd het stil en moesten we lang blijven aandringen voor een reactie totdat we deze
afwijzing per email kregen. We mogen onze stichting niet op hun website vermelden, want “het zou

bij ons niet over organisch begrensde aandoeningen gaan”…. Hoezo, hoe dat dan? Immers onze
leden leiden aan: Crohn, Colitis Ulcerosa, PAN, Prikkelbare Darm syndroom, ernstige winderigheid,
obstipatie en diarree, aambeien, enz. Allemaal aandoeningen waar patiënten verenigingen en
stichtingen voor zijn, die wel vermeld staan op hun website.
Daarom heb ik persoonlijk besloten om de reactie van het secretariaat Nederlandse Vereniging van
Maag-Darm-Leverartsen bij monde van Mw. M.J. van Gijtenbeek nu openbaar te maken, want veel
patiënten vragen steeds weer aan mij wat vreemd waarom weten wij hier nog niets van, nu daarom
niet.
Zie hier onder hun email reactie, deze heb ik letterlijk zo overgenomen:
Quote:
Geachte heer, mevrouw,
In aanvulling op ons eerdere bericht: we begrijpen dat veel patiënten last hebben van dit soort aandoeningen maar onze vaste
lijst van patiëntenverenigingen bestaat uit ziektebeelden die duidelijk organisch begrensd zijn (crohn, colitis, kanker, etc). Wij
hebben er daarom evenals de MLDS voor gekozen alleen die verenigingen te vermelden op onze website.
Met vriendelijke groet,
Marie José van Gijtenbeek
................................
secretariaat Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
Postbus 657 - 2003 RR Haarlem
Tel: 023 - 551 3016
Fax: 023 - 551 3087
e-mail: secretariaat@mdl.nl
www.mdl.nl

Unquote

Het spijt mij heel erg, dit is in en in triest, maar helaas echt waar.
Daarom als u lijdt aan de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa of PAN en/of andere maag- en darm
aandoeningen doe er uw voordeel mee.
Tot slot wil ik eindigen met een positief geluid, ik ben heel erg gelukkig dat ik deze
behandelingsmethode De Methode Medisynx heb mogen vinden, want ook ik ben nu Crohn-vrij!!
Ik wens u een hele goede gezondheid toe!

