
 
 
 

Geweldig nieuws....... 
 
Kilo's vliegen eraf. Ik voel me als herboren... het vuur in mij is nog 
vaak heftig en bij lange na niet gedoofd, maar er is wel een heel 
stuk berusting in mijn karakter gekomen. Ik ben veel minder 
opvliegerig en vat veel minder snel vlam. Dat was heel anders, de 
afgelopen jaren. Het minste of geringste onderwerp kon mij in 
vuur en vlam zetten, ik was boos op alles en iedereen. Vooral 
overheids-gerelateerde onderwerpen waren erg vaak reden voor 
ontvlambare emoties. Ik was ook bang voor de toekomst, voor 
nieuwe regels en richtlijnen.  
 
In 2011 kreeg ik last van een verstoorde bloedsuikerspiegel. Ik 
kwam bij de huisarts met waarden, voor patiënten al langer 
onder behandeling, echt in de gevarenzone om meteen met 

spuiten te beginnen. Ik mocht/moest bewijzen dat ik met pillen de waarden onder controle kon 
krijgen. De huisarts en praktijkondersteuner spiegelden mij een scenario voor van een leven lang 
medicijnen slikken tegen de diabetes ll, de zogenoemde ouderdomssuiker. Nou oud voelde ik me 
nog helemaal niet. Maar het is zoals het is. Voorlopig was ik aan de medicijnen gebonden. 
Langzaamaan ging het weer de goede kant op...maar van de medicijnen was ik nog lang niet af.  
 
Tot ik Yovan tegenkwam op mijn tuinderij. Wilma en 
Yovan kwamen geregeld shoppen van mijn verse 
groenten. Met zorg teel ik veel bladgewassen en 
bladkolen zoals paksoi, boerenkool, raapsteeltjes en 
bijzondere bladgewassen die uit de Aziatische 
keuken komen. Dan heb je het over Amsoi, Mizuma 
en Mizuna. Soi-sam, Shanghai Paksoi of Daikon. 
 
Yovan nodigde mij uit om eens naar de praktijk te 
komen en te zien of er voor mijn lijf verbetering mogelijk is. Na 2x een consult spiegelde Yovan mij 
voor dat ik aan het einde van 2021 wel van de medicijnen af zou kunnen zijn. Dat wilde ik graag, ook 
met het protocol wat Yovan mij voorhield. Het protocol is een flinke aanslag op je gewoonten wat 
betreft eten en de tijdstippen dat je eet. Maar de aanhouder wint, zoals het spreekwoord zegt. 
Inmiddels al 11 kilo kwijt en geheel van de medicijnen af, in bijna een half jaar tijd. Een andere Arend 
want mijn opvliegerig gedrag is wel flink getemperd. Ik kan de kennis en kunde van Yovan zonder 
schromen bij u aanbevelen.” 
 
Arend Joosten, 21 december 2021 
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