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Interview met Richard Verheesen

‘Laksheid en verkeerd meten zijn mede oorzaken 
van nutriënttekorten’

 “Het zijn artsen geweest die ontdekten dat nutriëntekorten de oorzaak waren 
voor grote ernstige ziekten. Maar sinds de ontdekking van antibiotica en 
corticosteroïden 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 onbegrijpelijk dat
de geneeskunde en de politiek zo weinig aandacht hebben voor preventie.

“Belangrijke rapporten over verkeerde voedingsgewoonten en over grootschalige deficiënties
zijn in lades verdwenen”, zegt reumatoloog Richard Verheesen. “Adviezen beperken zich vaak
tot ‘meer voorlichting’. Maar de modale consument blijkt daar niet gevoelig voor te zijn; die 
heeft kennelijk andere prikkels nodig. Het rijden van een zuinige auto wordt fiscaal beloond 
en is een enorm succes. Gezond eetgedrag wordt niet beloond; 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.”

Het vakgebied reumatologie
Reuma is een woord voor een verzameling van klachten van het bewegingsapparaat die niet 
zijn veroorzaakt door een ongeluk, trauma of iets dergelijks. Vaak hebben die klachten een 
chronisch karakter. In de volksmond is reuma ‘beperkt’ tot artrose en reumatische artritis, 
maar het zijn heel verschillende beelden met heel verschillende behandelingen. Ook 
fybromyalgie bijvoorbeeld valt eronder.
De afgelopen 10 jaar is er veel aandacht voor ontstekingsziekten ontstaan. Dus ook voor juist 
die vormen van reumatische aandoeningen. Richard Verheesen: “Dat komt omdat aan die 
ontstekingsaspecten goed onderzoek is te doen; daar kun je wetenschappelijke output mee 
genereren en dat is weer goed voor je status als onderzoeker. Niet toevallig is er ook steeds 
meer geavanceerde medicatie beschikbaar gekomen. Aan die medicatie hangt een hoog 
prijskaartje, waardoor farmaceuten weer geïnteresseerd raakten in verder onderzoek en het 
op de markt zetten van nieuwe medicijnen. Het is een vicieuze cirkel geworden.”

Richard Verheesen is een vlotte, heldere verteller. Hij spreekt niet luid of met veel nadruk, 
maar toch heel overtuigend. Hij wordt gedreven door een ideaal, dat is wel duidelijk. Het 
plezierige aan hem is dat hij niet predikt; hij schetst zijn verbazing, verbijstering soms, over 



manco’s van de zorg. Oplossingen zijn soms zo simpel, waarom passen we ze niet toe? Je zou 
je hem kunnen voorstellen als een voorman in de politiek. De nette, ideële politiek wel te 
verstaan. Maar Richard Verheesen is reumatoloog. Waarom reumatoloog? “Ik heb affiniteit 
met het bewegingsapparaat, daar ligt een deel van mijn interesse, en anderzijds in het 
interne vakgebied: het puzzelen, 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 belangstelling 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 rustiger aan’. Maar zo zit Verheesen niet in elkaar: “Dat 
kon ik niet accepteren. Ik ben in de literatuur gaan zoeken, en vond alleen dat het een 
schildklierprobleem kon zijn. Ik liet me prikken: niks verkeerd.
Ik ging het vanuit de fysiologie zelf bekijken. 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 hoeveelheid. Het leek dus of ik echt een tekort 
had. Toen ben ik gaan zoeken en stuitte op rapporten van onder meer de WHO over 
jodiuminname van de bevolking; die laten ze met enige regelmaat meten en monitoren. Toen
schrok ik; in 2008 had in Europa meer dan de helft van de populatie een jodiumtekort, terwijl
ik geleerd had dat het probleem was opgelost.”

U maakt zelf deel uit van het systeem; u bent medisch specialist. De gezondheidszorg is 
toch gigantisch verbeterd?
“Jawel, maar toch maak ik me grote zorgen over essentiële gebreken in dat systeem. De 
afgelopen decennia is onze gezondheid achteruitgehold. In 20 jaar tijd zijn we in Nederland 
10 jaar eerder chronisch ziek geworden. Dat is 1 zorgjaar per 2 jaar meer; daar valt niet 
tegenop te bezuinigen. Kanker neemt toe, jaar in jaar uit, terwijl we tientallen miljarden in de
zorg pompen; dat dient toch een keer wat op te leveren? Er moet onderhand een kentering 
komen, anders moeten we bekennen dat we op de verkeerde weg zitten.”
“Mijn eigen jodiumavontuur heeft me ervan overtuigd dat voorkomen beter is dan genezen, 
maar dat we ons als maatschappij te weinig met voorkomen bezighouden. Het RIVM 
onderzoekt regelmatig hoe wij eten. Slechts 5% van de bevolking haalt de aanbevolen 
hoeveelheid van 200 g groenten en 200 g fruit. Dat hebben we nodig om die noodzakelijke 
micronutriënten binnen te krijgen; 95% haalt dat dus niet. Daarom moeten de 
voedingswereld en de gezondheidswereld nader tot elkaar komen. Het zijn twee kanten van 
een medaille. Helaas zijn ze nauwelijks ontvankelijk voor input van elkaar. Samenhang en 
samenwerken; ik mis het heel erg. Iedereen schiet snel in een defensieve rol.”

Maar niemand kan om onderzoekscijfers heen; ‘meten is weten’ luidt het adagium.
“Het hangt ervan af wat je meet en hoe je meet. Neem dat jodiumtekort. Wat onderzoekers 
monitoren is of meer dan 20% van de bevolking het risico loopt van een matig jodiumtekort. 
Als dat in een land beneden die 20% blijft, luidt de conclusie dat die bevolking voldoende 
jodium krijgt! Daar kun je zo je vraagtekens bij zetten: het betekent dat in ons land 3,2 
miljoen mensen met een tekort acceptabel is. Maar het is nog erger; het uiteindelijke 



percentage is het gemiddelde van een aantal metingen. Zo kom je steeds verder van de 
waarheid vandaan. Je maakt steeds meer statistische stappen waarbij het beschrijven van 
een totale populatie wordt teruggebracht tot één getal. Dat kan eigenlijk niet. De patiënt als 
individu heeft niks aan die statistiek. En die 20% gaat over een matig tekort, terwijl de WHO 
zegt: ook een mild jodiumtekort kan tot onder meer arbeidsuitval leiden.
Vervolgens blijkt dat er niks wordt gedaan met zo’n rapport. Het is geschreven in 2008 en 
ook de landen met een werkelijk tekort laten het liggen: Engeland, Frankrijk, België, 
Denemarken. Dat verbaast me dan; bij een vogelgriepvirus komen er enorme vaccinaties en 
bij zoiets simpels als jodiumtekort gebeurt er niks! In 2010 is dat onderzoek in Nederland 
door het RIVM herhaald. De uitkomst was duidelijk; zwangere en borstvoeding gevende 
vrouwen komen absoluut tekort. Het advies luidt vervolgens: monitoren! Dan word ik gek! 
We hébben net 2 jaar gemonitord. Hoogste tijd om de bevolking te informeren en te 
adviseren.”

Los van wel of geen maatregelen; hoe kan zo’n jodiumtekort nou? Hadden we vroeger 
geen tekorten? Is er iets veranderd?
“Ja: in alle westerse landen zie je een terugloop van de jodiuminname. Vooral door minder 
zoutconsumptie: daar zijn veel campagnes op gevoerd. Mijn oma deed nog een handvol zout 
over de aardappelen. Brood idem dito; daar zit minder jodium in en mensen eten minder 
brood. Levertraan met jodium is ook afgeschaft.”
Zelf is Verheesen van zijn klachten afgekomen door voorzichtige jodiumsuppletie. Maar 
daarmee was de kous nog niet af. Hij raakte geïnteresseerd in de rol van andere nutriënten, 
zoals vitamine D. “Vanwege mijn Indonesische roots. Ook bij dat nutriënt zie je vreemde 
dingen: veranderingen in het eetpatroon en bedenkelijke leefadviezen. De levertraan met 
vitamine D is afgeschaft. En we mochten nauwelijks meer in de zon, of anders alleen met 
veel zonnebrandolie. Nu zijn het KWF en andere gezaghebbenden daar weer op 
teruggekomen.”

Hypes komen, hypes gaan. Momenteel is vitamine D een hot item. Daar doet u dus ook 
aan mee…
“Ja, en niet voor niks! Een groeiend aantal onderzoeken laat zien dat de ondergrens veel 
hoger ligt dan we lang hebben aangenomen. Bovendien blijft de rol van vitamine D niet 
beperkt tot botvitaliteit, maar wordt ook gekoppeld aan MS, hart- en vaatziekten, vormen 
van kanker en aan volksziekte nummer één: diabetes.
Ik kan me opwinden over de manier waarop onderzoekers tot ‘gewenste en verantwoorde’ 
waarden van nutriënteninname komen. Ze plukken mensen van de straat en vragen of ze 
gezond zijn. ‘Ja’, zeggen ze, dan moeten ze hun bloedwaarden laten prikken en vervolgens 
luidt de conclusie: ‘Dat is de norm voor vitamine C’, of voor wat dan ook. Maar zo’n 
proefpersoon zit misschien aan de ondergrens en het is niet bekend wat hij of zij over 20 jaar
aan extra risico loopt op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Recent onderzoek naar vitamine 
D toont aan dat deze vorm van vaststellen van de norm niet deugt. De Gezondheidsraad en 
dergelijke instituties hebben hier een verantwoordelijkheid. Maar de rapporten, ook die van 
henzelf, verdwijnen in lades.” 

Stevige bewoordingen. En een soort aanschurken tegen het gedachtengoed van 
complementair werkende gezondheidsprofessionals. Dat is niet bepaald gebruikelijk in 
artsenkringen.



“Nee, artsen zijn bang om door collega’s voor niet serieus versleten te worden als ze zich 
inlaten met ‘complementaire onderwerpen’, zoals voeding. Hoezo? Die twee werelden lopen 
in elkaar over, maar je kunt ze ook goed scheiden. Ik ben nog steeds een curatief handelend 
reumatoloog. Ik zie het zoals de brandweer zijn vak ziet: aan de ene kant ben ik bezig met het
blussen van branden. Maar aan de andere kant zie ik het liefst zo weinig mogelijk brandjes 
ontstaan En dat valt niet op te lossen met medicijnen, daarvoor moet je een stap eerder 
kijken en dan hebben we het over de leefomstandigheden –voedsel, milieu en 
lichaamsbeweging. Daar is zelfs onze grootste gezondheidswinst ontstaan, met de 
verbetering van de leefomstandigheden in het begin van de vorige eeuw. 
Maar in het voorkomen van ziekten is binnen het curatieve deel van de geneeskunde nu 
geen eer meer te behalen. Sinds er geneesmiddelen worden ontwikkeld is er – kijk naar de 
grootste chronische ziekte: diabetes – niet één middel bedacht om ziekte te voorkomen. We 
kunnen escalatie van ziekte met geneesmiddelen onderdrukken, maar het blíjft een 
brandhaard. Kunnen we ziekte niet voorkomen? Dat is een aanname, maar het is niet 
bewezen. We weten wél dat betere voeding leidt tot betere gezondheid; de kranten en 
wetenschappelijke tijdschriften staan er vol van. De brandweer besteedt misschien wel 80% 
van zijn tijd aan preventie en 20% aan blussen. Wij halen dat bij lange na niet. Dat vertel ik 
mijn collega’s ook steeds weer.”

Waarderen uw collega’s uw ‘missie’?
“In de maatschap weten mijn collega’s het en ze hebben er geen probleem mee. Natuurlijk 
komen er ook wel eens patiënten met nutriëntentekorten in de praktijk. Zoals vitamine C-
tekort, wat oorzaak was van een vaatontsteking. Niemand denkt daar trouwens aan; zo’n 
patiënt wordt doorgestuurd naar een academisch ziekenhuis en daar zeggen ze dan; in het 
bloed is het vitamine C-niveau niet goed, maar in de cel zal het wel oké zijn. Zo zitten artsen 
daar ook in. Er is geen interesse meer voor.
In onze praktijk screenen we nieuwe patiënten op vitamine D-tekort. Maar ik verkoop geen 
supplementen in onze praktijk; patiënten krijgen zon nodig wel advies. Bij een vitamine C- of 
D-tekort sturen we de patiënt door naar de huisarts. Er is zeker een rol voor supplementen 
waar we kennelijk onze nutriënten niet uit de voeding halen.”

Hoe veilig moet voedsel zijn?
“Ongezonde eetgewoonten zijn één ding, maar er komt nog bij dat de machtige 
voedingsindustrie niet bepaald bijdraagt aan de nutritionele kwaliteit van het moderne 
voedsel. Wat me altijd heeft verbaasd: voordat een medicijn op de markt komt moet het een 
lange weg doorlopen met fase-1 tot fase-3 studies, beoordelingen door tal van commissies, 
dat duurt járen. Maar kijk eens naar voeding: genetisch gemanipuleerd, aspartaam, 
energiedrankjes… Medicijnen zijn voor slechts 5-10% van de populatie bestemd en worden 
alleen op voorschrift uitgegeven. Dan de voedingsindustrie: als een fabrikant besluit om 
vanaf morgen 10% meer suiker aan zijn product toe te voegen voor een betere smaak dan 
hoeft hij niets te testen. En dat is voor 100% van de bevolking bestemd. Bij medicijnen gaan 
gezondheid en veiligheid voor alles. Dat concept hoor je ook toe te passen op voeding. Daar 
is het zelfs nog meer nodig, omdat niemand het gebruik controleert. Maar een half jaar 
onderzoek bij ratten is genoeg om genetisch gemanipuleerd voedsel op de markt te mogen 
brengen.”



Maar mensen kiezen nu eenmaal graag voor ‘lekker’, niet voor gezond. Daar verander je 
niks aan.
“In mijn presentatie op het Folia Orthica-symposium in september zal ik proberen op 
beeldende wijze te illustreren wat de invloed is van onze leefstijl op onze fitheid. Waarom 
gaat het bij ons piepen en kraken als we ouder worden? We nemen aan door een 
opeenstapeling van weeffouten die niet gecorrigeerd worden en die de celfunctie 
verminderen. Maar er is meer. Het klinisch manifest worden van die foutjes is te modificeren,
te beïnvloeden. Met voeding en beweging, leefstijl in het algemeen. Los van wat de 
voorbeeldmensen in mijn presentatie eten; ze eten tot ze 80% voldaan zijn. Wij eten tot 
120%. In het westen wordt sinds een halve eeuw elke volgende generatie ongezonder dan de
vorige. Dat moet stoppen. Mijn drive is om deze lijn te keren.”

“Er moeten wezenlijke zaken veranderen in de wetenschap en de politiek. Wetenschap gaat 
over je verbazen en over bereidheid tot paradigmashifts. De meeste wetenschappers 
verwonderen zich nog maar mondjesmaat; er hangen tegelijk zo veel belangen aan het 
dogma van vandaag de dag dat die paradigmashift, die bereidheid om te kijken of het anders 
kan of moet, heel weinig kans krijgt. Universiteiten zouden vrijhavens voor vrijdenkers 
moeten zijn; tegenwoordig zijn het ondernemingen, gestuurd door managers. Uit de 
geneeskunde zal die paradigmashift ook niet zo snel voortkomen. Het maakt niet uit wie 
ermee komt, maar iemand moet zo’n nieuwe structuur neerzetten. In het verleden kwamen 
verlichte ideeën altijd uit andere groepen dan de gevestigde instituties.” <<

Het vakgebied reumatologie
Reuma is een woord voor een verzameling van klachten van het bewegingsapparaat die niet 
zijn veroorzaakt door een ongeluk, trauma of iets dergelijks. Vaak hebben die klachten een 
chronisch karakter. In de volksmond is reuma ‘beperkt’ tot artrose en reumatische artritis, 
maar het zijn heel verschillende beelden met heel verschillende behandelingen. Ook 
fybromyalgie bijvoorbeeld valt eronder.
De afgelopen 10 jaar is er veel aandacht voor ontstekingsziekten ontstaan. Dus ook voor juist 
die vormen van reumatische aandoeningen. Richard Verheesen: “Dat komt omdat aan die 
ontstekingsaspecten goed onderzoek is te doen; daar kun je wetenschappelijke output mee 
genereren en dat is weer goed voor je status als onderzoeker. Niet toevallig is er ook steeds 
meer geavanceerde medicatie beschikbaar gekomen. Aan die medicatie hangt een hoog 
prijskaartje, waardoor farmaceuten weer geïnteresseerd raakten in verder onderzoek en het 
op de markt zetten van nieuwe medicijnen. Het is een vicieuze cirkel geworden.”

Over Richard Verheesen
Dr. 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 hij in Amsterdam, afstuderen deed hij in Nijmegen. Sinds 2003 jaar 
werkt hij als reumatoloog in het Máxima Medisch Centrum te Eindhoven. Momenteel 
fungeert hij als voorzitter van de maatschap. Werkzaamheden omvatten de gehele 
reumatologie.
De laatste jaren heeft Verheesen 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-tekort en er vindt kleinschalig onderzoek plaats 
naar de invloed van voeding op klachten. 
Richard Verheesen is lid van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), de 
Deelnemersraad Voeding Leeft en de Raad van advies Arts en Voeding


