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Interview met Richard Verheesen

"Het zijn artsen geweest die ontdekten dat nutriëntekorten de oorzaak waren

voor grote ernstige ziekten. Maar sinds de ontdekking van antibiotica en corti-
costeroiden is de geneeskunde blind geworden voor de betekenis van voeding

voor de gezondheid." Deze kritische woorden komen niet uit de mond van een

voedingskundige, maar van een lid van die bekritiseerde orde: een arts. Een

specialist zelfs. Reumatoloog Richard Verheesen vindt het onbegrijpeliik dat de

geneeskunde en de politiek zo weinig aandacht hebben voor preventie.
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B
ela ngrijke ra pporten over
verkeerde voedingsgewoon-
ten en over grootschalige
deflciëntles zijn in lades

WIE IS...?
Richard H. Verheesen werd in 1961 te

Hollandia, toenmalig Nederlands Nieuw-

Guinea, geboren. Hij is gehuwd en heeft twee

dochters en drie zoons. De middelbare school

en universiteit doorliep hìj in Amsterdam,

afstuderen deed hij in Nijrnegen. Sìnds ruim

10 jaar werkt hij als reumatoloog in het

Máxima Medìsch Centrum te Eindhoven.

Momenteel fungeert hij als voorzitter van de

maatschap. Werkzaamheden omvatten de

gehele reumatologie. De laatste jaren heeft

hij zich verdiept in de waarde van voeding

in relatie tot gezondheidsklachten en ziekte.

Dat vertaalt zich ook binnen de praktijk; alle

nieuwe patiënten worden gescreend op

vitamine D-tekorl en er vindt kleinschalig

onderzoek plaats naar de invloed van voeding

op klachten.

in de politiek. De nette, ideële politiek wel
te verstaan. Maar Richard Verheesen is reu-
matoloog. Waarom reumatoloog? "Ik heb
afflniteÍt met het bewegingsapparaat, daar
ligt een deel van mijn interesse, en ander-

zilds in het interne vakgebied: het puzze-

len, het snappen hoe systemen werken."

Een medisch specialist die zich druk maakt
over de kwaliteit van onze voeding?
"Ja, ik denk dat ik als specialist wel een
uitzondering vorm met mijn belangstel-
ling voor voeding en micronutriënten. Dat
is bij toeval ontstaan. Ik had klachten na
het hardlopen, kon daarom niet maximaal
sporten. Spierkrampen en terugkerende
spierscheurtjes. Vier weken herstellen en

dan kon ik weer twee weken."
Vrienden adviseerden:'Doe het wat rusti-
ger aan'. Maar zo zit Verheesen niet in el-
kaar: "Dat kon ik niet accepteren. Ik ben in
de literatuur gaan zoeken, en vond alleen
dat het een schildklierprobieem kon ziin.
Ik liet me prikken: niks verkeerd.
Ik ging het vanuit de fysiologie zelf bekii-
ken. Jodium was de centrale factor. Maar
het jodiumprobleem was toch een halve
eeuw terug al opgelost? Toen heb ik toch
voorzichtig gesuppleerd en daar kreeg ik
een enorme reactie op. Mijn vrouw, een
interniste, merkte het ook op: soort van
hyper. Veel energie, enorm fit bij vlagen.
Dat was toch raar: zo'n reactie met een
kwart van de aanbevolen dagelijkse hoe-
veelheid. Het leek dus of ik echt een tekort

verdwenen", zegt reumatoloog Richard
Verheesen.'Adviezen beperken zich vaak
tot'meer voorlichting'. Maar de modale
consument blijkt daar niet gevoelig voor
te ziin; die heeft kennelijk andere prikkels
nodig. Het rijden van een zuinige auto
wordt flscaal beloond en is een enorm
succes. Gezond eetgedrag wordt niet be-

loond; voor de laagste inkomensgroepen
is het zelfs een te dure luxe. Maar gezonde

voeding hoort voor iedereen beschikbaar,
betaalbaar en aantrekkelijk te zijn. Het
zou de maatschappij onvoorstelbaar veel
geld besparen in termen van onnodige
medische behandelingen."

Richard Verheesen is een vlotte, heldere
verteller. Hij spreekt niet luid of met veel

nadruk, maar toch heel overtuigend. Hii
wordt gedreven door een ideaal, dat is wel
duideliik. Het plezierige aan hem is dat
hij niet predikt; hij schetst ziin verbazing,
verbÌjstering soms, over manco's van de

zorg. Opìossingen ziin soms zo simpel,
waarom passen we ze niet toe? Je zou ie
hem kunnen voorstellen als een voorman
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