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Martijn is van huis uit bedrijfseconoom en heeft 15 jaar in en voor de 

levensmiddelenindustrie gewerkt. Zijn werkgebied had vooral te maken met 

verpakkingen en communicatie, m.a.w. met de buitenkant van het product. 

Geleidelijk verschoof zijn interesse van buitenkant naar binnenkant van het 

product. ‘Wat zit er eigenlijk in?’ en ‘Wat doet het met mij?’ Zeven jaar 

geleden ging het roer om.

Hij ging er een jaar tussenuit en deed onderzoek naar zijn eigen ervaringen 

door te experimenteren met verschillende eetpatronen. Ook sprak hij artsen 

en hoogleraren en kwam hij steeds meer in de gezondheidszorg terecht. Zijn 

conclusie was: ‘Er is iets ernstig mis met ons westerse eetpatroon!’ Hij richtte 

1,5 jaar geleden de Stichting Voeding Leeft op die mensen op nieuwe 

manieren wil inspireren en activeren ten aanzien van de effecten van voeding

op hun gezondheid. Dit gaat om de individuele mens, maar ook om de 

gezondheidszorg, want daar speelt voeding nog een zeer kleine rol.

Ik heb de verkenners gevraagd om gisteren heel bewust te eten en te 

drinken. Stilstaan en je afvragen ‘Heb ik dit nu echt nodig?’. Vandaag was de 

vraag om te vasten en vanuit die toestand en focus het landschap te 

verkennen op zijn eetbaarheid. Ik merk nu dat de term ‘vasten’ 

geïnterpreteerd is als geheelonthouding, maar dat hoeft het helemaal niet te 

zijn. Kijk maar naar verschillende religies. Zelf heb ik vandaag geprobeerd om

vooral dat te eten wat ik theoretisch in dit landschap kan vinden, oftewel ik 

heb vooral groente en fruit gegeten en gedronken. Dat merk ik nu wel aan het

zompige gevoel in mijn hoofd. Ik ben een enorme broodeter en ik merk nu het

gemis.



Wat heb ik nodig en wie bepaalt dat eigenlijk?

De blinde vlek waarover in dit project wordt gesproken komt volgens mij door 

de grote afstand die er is ontstaan tussen mens en voedsel. Ik denk dat een 

belangrijke sleutel om de afstand op te heffen ligt in de relatie die voedsel tot 

onze gezondheid heeft.

Om dat te illustreren laat ik een fragment zien van een interview met Bill 

Clinton.

[Clinton vertelt hoe hij na geconfronteerd te zijn met een beroerde staat van 

zijn hart en omliggende vaatstelsel door een zeer hoog cholesterolgehalte, 

gekozen heeft voor een radicaal ander eetpatroon. Hij nam deel aan een 

experiment van een specialist en liet al het dierlijk voedsel achterwege. Een 

plantaardig dieet met een proteïne supplement en een beetje vis werd 

dagelijkse praktijk. Dit leidde tot onverwacht goed herstel van zijn vaatstelsel 

en een gewichtsverlies, dat overigens niet zijn doel was.]

Wat ik met dit voorbeeld wil laten zien is de ontwikkeling in de samenleving 

van mensen die hun gezondheid (weer) in eigen hand nemen. Door zelf op 

onderzoek uit te gaan, buiten het gebaande pad durven treden, op hun eigen 

intuïtie te vertrouwen en mee te doen aan een experiment zonder vooraf 

bekende uitkomst.

Dit is een gruwel voor veel voedingswetenschappers, artsen en zelfs de 

voedingsindustrie. Een paar jaar geleden is Oprah Winfrey nog voor de 

rechter gedaagd omdat ze zich negatief had uitgelaten over vlees en 

daarmee schade berokkende voor de vleesindustrie. Het is ook een gruwel 

voor de voedingswetenschap. Clinton praat over ‘evidence’ maar er is 

helemaal geen consensus over de positieve werking van deze aanpak.



Ik vind het een prachtig voorbeeld van hoe iemand zelf naar een oplossing is 

gaan zoeken, los van de inhoudelijke keus die hij heeft gemaakt. Kijk naar de 

geschiedenis van de gezondheidszorg en de grondlegger van de westerse 

geneeskunde Hypocrates, die zei: “Thy food will be thy medicine, thy 

medicine will be thy food”. Voedsel heeft een belangrijke invloed op je 

gezondheid en daar zou je dus als eerste naar moeten kijken. Dat gebeurt 

nog wel in het oosterse deel van de wereld, maar in het westen zijn we daar 

van afgedreven.

Er is wel wat aan de hand en ik weet dat ik het dan zwaarder maak dan het 

onderwerp van vandaag. Als je kijkt naar de gezondheid van mensen en 

vooral als je naar de wat armere wijken gaat, dan zijn er verontrustende 

ontwikkelingen. De leeftijd waarop klachten ontstaan wordt steeds lager. In 

de VS zie je een knik in de leeftijd van de blanke man. In NL heeft meer dan 

een miljoen mensen last van diabetes. Als het zo doorgaat gaan we volgens 

overheidscommissies mogelijk richting de 40% van het BNP dat naar de zorg 

toe moet. Dat is bizar en totaal niet nodig!

Wat is mijn pleidooi?

Laten we veel meer kijken naar de positieve rol die voeding zou kunnen 

vervullen in relatie tot gezondheid en ziekte. We hebben het dan vooral over 

chronische ziekten. Er ligt een sterk verband tussen chronische ziekten en 

voeding. Gedacht wordt dat 5% van de ziekten afhangt van erfelijke factoren 

en 95% van omgevingsfactoren, waaronder voeding een grote is. Dat 

betekent dat je chronische ziektes dus voor een veel groter deel dan vaak 

gedacht zelf in de hand lijkt te hebben. Als je nu een grotere rol weglegt voor 

voeding kunnen de zorgkosten omlaag en blijft er meer geld over voor 

bijvoorbeeld onderwijs. Ook voor de landbouw zijn er dan enorme nieuwe 



kansen, aangezien die sector dan nog enorm kan groeien. Als we realiseren 

dat voedsel zo belangrijk is, zijn we misschien ook bereid er meer voor te 

betalen. Geef je het uit aan je dokter of aan je voeding?! Bovendien, als 

mensen bewuster gaan eten, blijkt vaak dat ze relatief meer plantaardig gaan 

eten, dat is ook nog eens vele malen duurzamer! Wat is daarvoor nodig? Dat 

wetenschap en overheid toegeven dat we eigenlijk nog lang niet genoeg 

weten over voeding in relatie tot onze gezondheid en we daar ook niet langer 

op kunnen gaan wachten tot de wetenschap dit wel weet. We weten bij wijze 

van spreken nog meer over het melkwegstelsel dan over het effect van 

voeding op ons lichaam. Gelukkig zijn er steeds meer wetenschappers die 

dat toegeven, maar dat zijn er nog weinig. Het is nogal wat om dat toe te 

geven. Het opent iets waardoor de burger, u en ik, veel meer zelf de 

verantwoordelijkheid zullen moeten, en zullen gaan nemen voor eten en 

gezondheid. Nu zijn we gewend om gewoon onze gang te gaan en als er iets 

mis is gaan we naar de dokter, die geeft een pil. Wordt het nog wat erger 

komen we in het ziekenhuis. En dat is allemaal voor zo’n 100 euro per maand

gedekt. Dat is het systeem. We zijn daarin heel goedgelovig geworden en het

is natuurlijk ook het meest comfortabel en makkelijkst, dat begrijp ik ook wel. 

Als er meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij de consument, of als die 

meer verantwoordelijkheid neemt, kan dat leiden tot grote 

systeemveranderingen, waaronder in zorgverzekeringen, waarbinnen nu nog 

bijna volledig de incentive ontbreekt om gezonder te leven.

Wat is er aan de hand in de gezondheidswetenschap?

Het is een relatief jonge wetenschap en er is onder wetenschappers 

ontzettend veel verschil van mening over zoiets essentieels als onze voeding.

Het enige waar vrijwel iedereen het over eens is, is dat groente en fruit 

gezond is voor iedereen. Vervolgens is het maar net welke ‘stroming’ je 

aanhaalt, of granen, zuivel of iets anders op de tweede plaats komen. Er 



ontstaat dan een enorme blur. Wat er uit de wetenschap komt is bovendien 

gebaseerd op een reductionistisch model: het lichaam is een soort machine 

waar je een onderdeel uit kunt halen en kunt vervangen door iets anders. 

Gelooft u het? Het is ook wel lastig om onafhankelijk onderzoek te doen. De 

belangen van de voedingsindustrie in het onderzoek zijn namelijk heel groot. 

Dus hoezo onafhankelijk? Hoogleraar Martijn Katan gooide onlangs de 

knuppel in het hoenderhok door te zeggen dat we maar moeten stoppen met 

door de industrie gesponsorde onderzoeken.

Ook in de gezondheidszorg is er het nodige aan de hand. Hier in het westen 

heeft een gemiddelde arts geen kennis van voeding. Intrigerend en bijzonder 

is dat wanneer u met uw zieke hond of kat bij de dierenarts komt, deze 

regelmatig als eerste vraagt wat het dier heeft gegeten!! Dat doet uw huisarts 

niet. Er zit ook een hele complexiteit achter doordat de werking van een krop 

sla heel moeilijk te bewijzen is. Bovendien ben ik na een avondje uit eerder 

geneigd een paracetamol te pakken dan zelf sap te gaan maken waardoor 

die hoofdpijn ook verdwijnt. We zijn als burger snel geneigd om een pil aan 

de dokter te vragen en we zitten niet te wachten dat hij ons vertelt iets aan 

ons eetpatroon te doen.

Fondsenwerven

Bij de oprichting van de stichting leek het me gemakkelijk om financiering te 

vinden. De maatschappij had immers toch groot belang bij de doelen van de 

Stichting. Ik sprak met gezondheidsfondsen (kankerbestrijding, diabetesfonds

etc.), zorgverzekeraars, het Ministerie van Volksgezondheid etc. maar wat 

bleek? Ik was naïef geweest. Niemand had serieus interesse in verbetering 

van uw gezondheid door preventie!! We zagen dat ook in de politiek. Minister 

Schippers wilde nog wel wat aan bewegingsprogramma’s doen, maar verder 

is het de verantwoordelijkheid van de burger zelf. De gezondheidsfondsen 



geven aan dat ze toch liever werken aan oplossingen binnen de bestaande 

geneeskunde, dus met medicijnen en operaties. Ondanks het feit dat 

bijvoorbeeld bij diabetes verandering van voedingspatroon de klachten sterk 

kan doen verminderen en soms zelfs doen verdwijnen. Je hebt dan ook die 

hoge kosten niet meer, want eten betaal je zelf! Daar ligt toch een oplossing 

zou je denken?! Een zorgverzekeraar heeft er helemaal geen direct belang bij

dat u gezond gaat eten, want volgend jaar bent u bij een andere 

maatschappij verzekerd. Er is geen duurzame relatie waarin uw gezondheid 

interessant is. Ik had het kunnen weten als econoom.

Waar ligt het belang dan?

Bij mij en u zelf! We draaien het model om. We stimuleren mensen om zelf 

het effect van eten te ervaren. Dat kun je zelf doen! Je kunt in behoorlijke 

mate zelf uitproberen wat er met je gebeurt als je bepaalde dingen wel of niet 

laat staan. Het is interessant wat er dan gebeurt, er verdwijnen 

gezondheidsklachten, mensen gaan zich fitter voelen, het heeft invloed op je 

stemming. Het heeft ongelofelijk veel effecten! Het is wel lastig voor de 

wetenschap, want iedereen is anders, iedereen heeft een ander 

metabolisme. Het model ‘one-size-fits-all’ voldoet niet langer. Net als bij 

medicijnen overigens. Er zijn allerlei medicijnen die maar bij 30% van de 

patiënten effectief zijn, maar dat wordt er over het algemeen niet bij verteld. 

Ook voeding is heel persoonlijk. Iets waar ook organisaties als TNO, waar we

als stichting mee samen optrekken, nu onderzoek naar doen onder de 

noemer Personalized Health. Iedereen zou voor zichzelf kunnen uitvinden 

wat het beste is voor zijn/haar gezondheid. Ik ben dan ook heel benieuwd 

naar wat er gisteren met jullie gebeurde en vandaag toen jullie als verkenners

het landschap ingingen met de vraag ‘Wat heb ik nou eigenlijk nodig?’


