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‘Maak van het 
toeval gebruik’

Bij het emeritaat van prof. dr. Daan KromhoutNa zijn studie humane voeding aan de Landbouw-

hogeschool promoveert prof. dr. Daan Kromhout (*1950) 

in 1978, eveneens in Wageningen. Hij is daarna 

verbonden aan het Instituut voor Sociale Geneeskunde 

in Leiden, vanaf 1984 als bijzonder hoogleraar voeding.  

Tussen 1988 en 2005 is hij aan het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) achtereenvolgens 

hoofd van het Centrum voor Epidemiologie,  

sectordirecteur Volksgezondheidsonderzoek en  

sectordirecteur Voeding en Consumentenveiligheid.  

In 1994 verruilt hij zijn Leidse leerstoel voor een  

bijzondere leerstoel Volksgezondheidsonderzoek in 

Wageningen. In 2005 wordt hij vicevoorzitter van de 

Gezondheidsraad, in 2007 adjunct-professor aan de 

Universiteit in Minnesota (VS) en in 2010 Akademie-

hoogleraar in Wageningen. Hij heeft 48 promovendi 

begeleid en is (co-)auteur van meer dan 400 peer- 

reviewed artikelen, 200 andere publicaties en twee 

boeken over de Zevenlandenstudie. Op 16 april 2015 

gaat hij met emeritaat.
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Alle boeken en mappen staan 

netjes geordend in de kast op zijn 

Wageningse werkkamer: De we-

tenschappelijke verzamelwerken 

over voeding en hart- en vaat-

ziekten. Tientallen proefschrif-

ten, allemaal door hem begeleid. 

Mappen vol krantenknipsels over 

zijn eigen onderzoek, het oudste 

42 jaar oud, over werk dat hij nog 

als student deed. Hij weet er de 

weg, vindt in een paar seconden 

wat hij zoekt.

Daan Kromhout houdt van 

archiveren. En van getallen: elk 

verhaal dat hij vertelt is er-

mee doorspekt. De cijfers voor 

zijn propedeusetentamens, het 

precieze aantal deelnemers aan 

de Alpha Omega Trial, de choles-

terolwaarden van kinderen in de 

jaren zeventig – hij reproduceert 

ze moeiteloos. “Ik kick inderdaad 

op getallen”, zegt hij. “Dat zit in 

de familie. Mijn vader – hij was 

bloementeler – noteerde precies 

hoeveel tulpen en dahlia’s hij 

verkocht en tegen welke prijs. 

Zo kon hij de prijsontwikkeling 

in de loop der jaren volgen. Zelf 

hield ik als jongetje ook statistie-

ken bij: van het voetbal, van het 

dammen.”

Daan Kromhout, boegbeeld van de voedingsepidemiologie, gaat met 

emeritaat. Aan de vooravond van zijn vertrek spreken we hem over zijn 

loopbaan en zijn niet aflatende zoektocht naar de relatie tussen hart- en 

vaatziekten en voeding: over de kansen die de fortuin hem toewierp, de 

Zutphenstudie als goudmijn, het weerbarstige voedingsonderzoek en 

zijn nalatenschap. “De relatie tussen vis en hart- en vaatziekten staat 

nog steeds als een huis.”

‘Maak van het 
toeval gebruik’
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Theo Koopman – een onderzoek 

naar de relatie tussen voeding 

en het cholesterolgehalte in het 

bloed bij duizend Wageningse 

kinderen. “Daar kwamen toen 

verrassende resultaten uit, die 

de pers haalden”, zegt Kromhout, 

terwijl hij een krantenknipsel 

uit zijn archief pakt. “Het choles-

terolgehalte van een kwart van de 

kinderen zat boven de 5,2 mmol/l, 

wat behoorlijk hoog is.”

Het leek Kromhout en Van der 

Haar een goed onderwerp om op 

te promoveren. Ze onderzochten 

of het cholesterolgehalte van 

kinderen misschien regionaal 

verschilde, al naargelang het 

voedingspatroon. Maar helaas: de 

cijfers voor Heerenveen, Harder-

wijk en Roermond waren vrijwel 

gelijk. Wel bleken de kinderen 

veel meer cholesterol in hun 

bloed te hebben dan hun leeftijds-

genoten in de jaren vijftig: “In 25 

jaar was dat gestegen van 4 naar 

5 mmol/l, waarschijnlijk door een 

veel hogere inname van zuivel en 

vlees.”

Kromhout en Van der Haar 

promoveerden op 5 april 1978 

bij professor Jo Hautvast, na een 

intensieve samenwerking. “We 

konden goed met elkaar overweg, 

maar maakten ook flink ruzie, 

over inhoudelijke zaken. We de-

batteerden op het scherp van de 

snede. Het heeft er af en toe om 

gespannen, maar het kwam altijd 

weer goed.  ”

Van scherp debatteren houdt 

Wageningen
Opgegroeid in Rijnsburg bij 

Leiden, kwam Kromhout in 1968 

naar Wageningen om te stude-

ren: plant- en bodemkunde. Het 

eerste halfjaar ging vooral op aan 

feesten en dammen, de sport die 

hij al sinds zijn jeugd beoefende. 

“Ik trainde voor het studenten-

kampioenschap.” Dat won hij 

inderdaad, dankzij zijn “vasthou-

dendheid en vechtersmentali-

teit”, zo schreef een plaatselijke 

journalist. Pas na het kampioen-

schap, in februari, kwam hij aan 

studeren toe. “Ik wist het zo uit te 

kienen dat ik net de cijfers haalde 

om mijn propedeuse te halen: 

twee zevens, drie zessen en een 

vijf.” Hij lacht. “Ja, ook daarmee 

kun je hoogleraar worden.”

In diezelfde periode kondigde 

de (toen nog) Landbouwhoge-

school aan dat er na de zomer een 

nieuwe studie zou starten: hu-

mane voeding. “Dat interesseerde 

me wel. Mede omdat plant- en bo-

demkunde niet echt bij me paste. 

Alleen al die dunne coupes die je 

moest snijden van planten – daar 

was ik veel te onhandig voor.”

Hij maakte de overstap. Tij-

dens zijn studie humane voeding 

belandde hij in het prestigieuze 

Karolinska Ziekenhuis van Stock-

holm, waar hij data van obesi-

taspatiënten te analyseren kreeg. 

“Op vrijdag leverde ik mijn eerste 

artikel in en op maandag kreeg ik 

het van mijn begeleider, professor 

Peter Reizenstein, knalrood terug. 

Geen zin was er heel gelaten. 

Toen heb ik wel even overwogen 

om naar huis te gaan. Maar ik 

heb er veel van geleerd: vooral 

hoe je helder en compact kunt 

schrijven.” Hij kwam naar Neder-

land terug met twee wetenschap-

pelijke artikelen. 

Deze stage legde min of meer de 

kiem voor veertig jaar epidemio-

logisch onderzoek naar hart- en 

vaatziekten en de relatie met voe-

ding. Hij was goed in data-ana-

lyse, merkte hij, en vond het leuk 

om te doen. Kort erna startte hij 

samen met drie studiegenoten – 

Frits van der Haar, Wim Saris en 

Cholesterolbepaling tijdens het afstudeer-
project. Wageningen, 1973.
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hij sowieso wel. Dan toont de 

wetenschapper net zo’n vechters-

mentaliteit als de dammer van 

weleer. “Ik vind het heel leuk om 

de gaten op te zoeken en te kijken 

waar de waarheid zou kunnen 

liggen. In mijn jonge jaren kon 

ik er echt hard op inslaan. Dat 

stelde niet iedereen op prijs. Ik 

denk dat ik voorzichtiger ben 

geworden. Bij promoties kijk ik 

nu naar de persoon en de om-

standigheden. Als iemand heel 

zenuwachtig is, hou ik me in.”

De Zutphenstudie
In 1975 bezocht Kromhout een 

seminar van de World Heart 

Federation in Mexico dat zijn 

loopbaan blijvend zou beïn-

vloeden. Hij hoorde er over de 

Zevenlandenstudie, een wereld-

wijd onderzoek naar voeding, 

leefstijl en hart- en vaatziekten 

(zie ook kader). Al sinds de jaren 

vijfig werd de gezondheid van 

duizenden mannen van – aan-

vankelijk – middelbare leeftijd 

gevolgd, onder meer in Zutphen. 

“Zo’n prospectieve studie vond 

ik razend interessant. Je kunt 

daarmee risicofactoren veel beter 

relateren aan ziektes dan in een 

survey, zoals mijn promotieon-

derzoek, waarbij je groepen op 

één moment in de tijd met elkaar 

vergelijkt. Vreemd genoeg had 

ik al die jaren in Wageningen 

nog nooit van de Zutphenstudie 

gehoord.” 

Terug in Nederland deed hij 

navraag bij hoogleraar Cees den 

Hartog, de eerste hoogleraar 

Voedingsleer en Voedselbereiding 

aan de Landbouwhogeschool en 

betrokken bij de Zutphenstudie. 

Die vertelde hem dat de Groningse 

hoogleraar Frans van Buchem, die 

de studie in 1960 voor Nederland 

had opgepakt, ermee was gestopt 

en dat niemand het wilde over-

nemen; er waren op dat moment 

maar weinig epidemiologen in 

Als hoofd van de afdeling Humane 

Voeding haalde Frans Kok in 2005 Daan 

Kromhout terug naar Wageningen. Ze 

zijn sindsdien naaste collega’s.

“Witte klompjes, lange haren en flinke 

tochtlatten: dat was de Daan Kromhout 

die ik in 1977 leerde kennen. Hij was 

bezig met zijn cholesterolonderzoek, 

waarvoor hij bij kinderen bloed afnam. 

Zijn promotor is daar door het College 

van Bestuur nog op aangesproken: ‘De 

Landbouwhogeschool is groen, niet 

rood.’

Kenmerkend voor Daan is dat hij zich 

vastbijt in onderzoeksvragen waar ande-

ren op dat moment niet veel in zien. Toen 

hij in de oude data van de Zutphenstudie 

dook, werd hij voor gek verklaard. Maar 

hij zag dat er in die stoffige dozen goud 

zat.

Daan denkt enorm gestructureerd, heeft 

een ijzeren geheugen en houdt graag 

controle. Zo houdt hij in een schriftje bij 

wat hij nog met mensen wil bespreken. Is 

dat gebeurd, vinkt hij het netjes af.  

Hij kan meeslepend over zijn vak praten. 

Op dat moment lijken pakweg polyfeno-

len het enige ter wereld te zijn wat ertoe 

doet. Na een college hebben studenten 

weleens spontaan geapplaudisseerd! 

Dat enthousiasme zie ik als een van 

de dingen waarin hij een rolmodel kan 

zijn voor jonge onderzoekers van nu. 

Datzelfde geldt voor zijn vermogen 

tot focussen en zijn volharding. En op 

frustraties, zoals afgewezen subsidie-

aanvragen en onderzoeksresultaten die 

de hypothese onderuithalen, reageert hij 

erg veerkrachtig.

Ten slotte is zijn nadruk op het ver-

zamelen van betrouwbare gegevens 

navolgenswaardig. Als je op goede data 

een goede analyse 

loslaat, kun je altijd  

bij een goed tijd-

schrift terecht. 

Ook als je niet hebt 

gevonden wat je 

hoopte.”

‘Hij bijt zich vast’ 
Prof. dr. ir. Frans Kok

Hoogleraar voeding en gezondheid, Wageningen University

'In mijn jonge jaren 
kon ik er echt hard  

op inslaan'
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Nederland. “Als je wilt, kun je 

morgen beginnen”, zei Den Har-

tog. Maar Kromhout wilde eerst 

promoveren. Den Hartog: “Ga je 

gang. Als je straks klaar bent, kun 

je van start.” Zo ging dat in de 

rijke jaren zeventig: voor weten-

schap was volop ruimte.

De Zutphenstudie werd een 

goudmijn. Ze heeft Kromhouts 

belangrijkste en meest geciteerde 

publicaties voortgebracht, en zijn 

hele loopbaan is hij er, als voor 

een kind, voor blijven zorgen. Bij 

iedere nieuwe functie was een 

belangrijk onderhandelingspunt 

dat hij de Zutphenstudie mocht 

voortzetten. Zo niet, dan ging de 

overstap niet door. Zodat inder-

daad een paar mooie posities aan 

zijn neus voorbijgingen.

De eerste onderhandeling was 

meteen al voor zijn promotie. 

Kromhout wilde weg uit Wage-

ningen en meer bezig zijn met 

voeding en het ontstaan van 

ziektes. Daarom klopte hij aan bij 

professor Frits de Wijn van het In-

De Zevenlandenstudie werd opgezet door 

Ancel Keys, hoogleraar  in de fysiologie 

aan de Universiteit van Minnesota. Hij 

vroeg zich af waarom sommige man-

nen van middelbare leeftijd wel werden 

getroffen door een hartinfarct en andere 

niet. Welke factoren in hun voeding en 

leefstijl vormden een risico? Hij besloot 

middelbare mannen langdurig te gaan 

volgen. Hij monitorde hun voeding, leef-

stijl en diverse risicofactoren. 

Eind jaren vijftig breidt Keys zijn onder-

zoek uit naar Nederland, Griekenland, 

Italië, Joegoslavië, Finland en Japan. 

Uiteindelijk doen dertienduizend mannen 

mee. In Nederland neemt de Groningse 

hoogleraar inwendige geneeskunde 

Frans van Buchem 878 mannen uit 

Zutphen onder zijn hoede, samen met 

de Wageningse hoogleraar voedingsleer 

Cees den Hartog, Daan Kromhout neemt 

de studie in 1978 van hen over.

Vanaf het begin levert de Zevenlandenstu-

die veel inzichten op. Sommige daarvan 

zijn nu overbekend. Een sterk verband, 

bijvoorbeeld, tussen cholesterolgehalte, 

bloeddruk en hartinfarcten. En duidelijke 

relaties tussen voeding en hartinfarcten: 

verzadigde vetzuren uit harde marga-

rines, boter en vlees gaan gepaard met 

een hogere incidentie, een traditioneel 

mediterraan voedingspatroon (veel volko-

renbrood, peulvruchten, groenten en fruit, 

plantaardige olie, matig vis en weinig 

vlees en zuivelproducten) met een lagere. 

Ook liet de Zutphenstudie zien dat roken – 

ook pijp en sigaar – het risico op hart- en 

vaatziekten en de totale sterfte verhoogt 

en dat bewegen het risico verlaagt. 

Met de gegevens uit de Zutphenstudie kon 

Kromhout twee belangrijke ontdekkingen 

doen: een matige consumptie van vette 

vis hangt samen met een lage kans op 

hart- en vaatziekten, en een hoge inname 

van flavonoïden – onder andere aanwezig 

in thee, cacao en appels – eveneens.

De Zevenlanden- en Zutphenstudie

Deelnemers aan de Zutphenstudie. Hanzehof, Zutphen, 1985.

Met Ancel Keys in Italië , 1986
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nisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek) voor een buiten-

landse studie: aan de Universiteit 

van Minnesota in Minneapolis, 

waar de Zevenlandenstudie was 

opgezet, haalde hij een master in 

de epidemiologie.

Materiaal op orde, vaardighe-

den verworven – de tijd was rijp 

om te gaan oogsten. De eerste 

klapper kwam min of meer 

toevallig. Alexander Arntzenius, 

hoogleraar cardiologie aan de 

Universiteit Leiden ging met 

emeritaat en vroeg Kromhout 

om op zijn afscheidssymposium 

een verhaal te houden over hart- 

en vaatziekten en voeding. “Ik 

herinnerde me dat hij eens had 

verkondigd dat witte vis het risico 

op hart- en vaatziekten vermin-

derde. ‘Kijk naar de Inuit’, had hij 

gezegd, ‘die eten extreem veel 

vis en sterven nauwelijks aan 

hartziekten.’” Voor de grap wilde 

Kromhout deze stelling eens toet-

sen bij de Zutphense mannen. 

Probleem: de Zutphenaren aten 

twintig keer zo weinig vis als de 

Inuit. Toch vond hij iets specta-

culairs: degenen die meer dan 30 

gram vis per dag aten, stierven 

minder vaak aan hartziekten. 

Hun mortaliteit was maar liefst 

de helft lager dan die van ‘vismij-

ders’. De bevindingen haalden het 

New England Journal of Medicine.

Zo groeide een gelegenheids-

onderzoekje uit tot een van de 

meest geciteerde artikelen uit 

Kromhouts loopbaan. Het artikel 

is sinds de publicatie in 1985 (een 

jaar nadat hij hoogleraar werd in 

Leiden) 1644 keer aangehaald – 

nummer twee in zijn persoonlijke 

top tien, zo valt op zijn website te 

lezen. Het ligt mede ten grond-

slag aan het advies van de Ge-

zondheidsraad uit 2006 om twee 

keer per week vis te eten.

Toevallig in Mexico over de Zut-

phenstudie horen, op het goede 

moment bij de Universiteit Leiden 

informeren naar een baan en 

per ongeluk op de relatie tussen 

vis en hartziekten stuiten – is 

alles dan toeval in Kromhouts 

loopbaan? “Ja, ik heb veel aan het 

stituut voor Sociale Geneeskunde 

van de Universiteit Leiden, wiens 

emeritaat nabij was. Die had wel 

interesse in de jonge epidemio-

loog. “Tijdens de sollicitatie zei ik 

alleen te willen komen als ik ook 

mocht werken aan de Zutphen-

studie. Ik werd aangenomen.”

Op dat moment moest de goud-

mijn wel nog helemaal worden 

ontsloten, want er waren geen 

resultaten. Daarom dook Krom-

hout na zijn aantreden in Leiden 

onder in de kelder van de Voe-

dingsraad in Rijswijk waar Van 

Buchems archief zich bevond. 

Twee jaar lang zat hij een dag 

per week in een stoffige kelder 

correspondentie door te nemen 

en cijfers uit te werken. Menigeen 

zou verpieteren; zo niet deze cij-

fer- en archiefliefhebber. Gestaag, 

“vaak zelfs met plezier”, werkte 

hij zich erdoorheen. Waarna hij 

zichzelf beloonde met een beurs 

van NWO (Nederlandse Orga-

Van links: Frans Kok, Alexander Arntzenius en Daan Kromhout. Berlijn, juli 1982.
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toeval te danken. Maar ik heb ook 

gebrúík gemaakt van de kansen 

die het me toewierp. Én ik ben te-

gen de wetenschappelijke stroom 

op gezwommen. Anderen zagen 

niets in de Zutphenstudie, ik wel. 

Bovendien ontdek je meer als je 

op grensvlakken zit. Dat de Inuit 

minder vaak aan hartziekten 

overleden, hoorde ik van een car-

dioloog, niet van een voedingswe-

tenschapper.” 

RIVM
Niet alle successen zijn voortge-

komen uit behendig gebruik van 

het toeval. Strategie is Kromhout 

ook niet vreemd: “Als ik iets wil, 

probeer ik dat stap voor stap voor 

elkaar te krijgen. Anderzijds, ik 

trek niet aan een dood paard. Het 

is net als met dammen: als je daar 

eenmaal twee stukken achter 

staat, kun je net zo goed opgeven. 

Als het er zo voor staat, stop ik.”

Dat was na tien jaar het geval in 

Leiden. Het Academisch Zieken-

huis besloot zich te richten op het 

klinisch onderzoek; Kromhouts 

onderzoek viel daarentegen onder 

sociale geneeskunde. Hij ging 

op zoek naar een andere plek. 

“Door het commissiewerk in de 

Voedingsraad kende ik een van 

de directeuren van het RIVM 

(Rijksinstituut voor Volksgezond-

heid en Milieu). Die zag wel moge-

lijkheden, want de epidemiologie 

was binnen het instituut toen nog 

tamelijk onontwikkeld.” Het lukte: 

Kromhout werd binnen het RIVM 

hoofd van het Centrum voor Epi-

demiologie en nam vijftien mede-

werkers in zijn kielzog mee: “Een 

godsgeschenk.” Het langlopende 

epidemiologische onderzoek 

waar zijn team in Leiden aan had 

gewerkt, met subsidies die hij zelf 

had binnengehaald, konden ze in 

Bilthoven voortzetten. In Leiden 

bleef Kromhout nog wel deeltijd-

hoogleraar.

Bennie Bloemberg deed als student 

een onderzoeksstage bij Daan Krom-

hout en maakte vervolgens jarenlang 

deel uit van zijn groep.

“Ik zie ons nog zitten, in Belgrado in 

2004, Daan als onderzoeker en ik als 

de man met de ict-kennis. In oude en-

veloppen lagen daar allemaal data van 

de Zevenlandenstudie, en wij voerden 

die alsnog in. Dat was Daan in optima 

forma: hij was al sectordirecteur op 

het RIVM, maar hij wou zeker weten 

dat het goed gebeurde. Dat tekent zijn 

drive. En verder was het hartstikke 

gezellig.

Hij is jarenlang mijn baas geweest, en 

ik had meteen een klik met hem. Hij 

was erg goed in dataverzameling en hy-

potheses bedenken, maar statistische 

modellering en de ict-kant, dat was 

meer mijn sterke punt. Dat hij dat later 

speciaal memoreerde in zijn oratie, 

heeft veel voor me betekend.

Daan heeft een goed gevoel voor 

mensen, vind ik. Kijk eens hoe hij de 

Zevenlandenstudie weer tot leven heeft 

weten te wekken. Een enorme operatie! 

Ancel Keys, de initiatiefnemer, was al in 

de tachtig; die behandelde hij met alle 

egards. Daan was een dertiger, maar hij 

wist al die heren te enthousiasmeren.

Niet alleen met wetenschappers kon 

hij goed omgaan. Ik moet denken aan 

de verhuizing van onze Leidse onder-

zoeksgroep naar het RIVM. Toen de 

verhuiswagen van de facilitaire dienst 

aankwam, hielpen wij allemaal, inclu-

sief Daan, met sjouwen. Tussendoor 

lunchten we op houten kistjes, samen 

met de facilitaire medewerkers. Het 

RIVM was in die tijd veel formeler – 

Daan kon daarna niet meer kapot bij 

het ondersteu-

nend personeel. 

Ik heb het verhaal 

twintig jaar later 

nóg wel eens 

gehoord.”

 ‘Een goed gevoel voor mensen’
Dr. ir. Bennie Bloemberg 

Epidemioloog, nu hoofd ICT shared-serviceorganisatie bij het RIVM

'Als ik iets wil, 
probeer ik dat stap 

voor stap voor elkaar 
te krijgen'
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Door zijn komst gingen steeds 

meer RIVM-afdelingen epidemio-

logisch werk doen. “We zijn voor 

een groot aantal ziektes gaan kij-

ken wat de stand van zaken was 

en wat de prognoses waren. Daar 

zijn de Volksgezondheid Toekomst-

verkenningen uit voortgekomen.” 

Na drie jaar werd hij directeur 

van de sector Volksgezondheids-

onderzoek en later van de sector 

Voeding en Consumentenveilig-

heid. “Daar heb ik deskundigen 

van diverse disciplines gevraagd 

zich te buigen over gezonde en 

veilige voeding. In 2004 is daar 

Ons eten gemeten uit voortgeko-

men: een rapport waar ik trots op 

ben. Het bevat de consensus over 

wat goede voeding is en is lange 

tijd het meest geraadpleegde rap-

port van het RIVM geweest.”

Conflicteerde dat niet met zijn 

rol als wetenschapper? “Nee. Ik 

hou ontzettend van de weten-

schappelijke speurtocht naar de 

waarheid, maar niet ten koste 

van alles. Ik vind dat je ook met 

een boodschap moet komen die 

acceptabel is voor de consu-

ment. Da’s typisch Wageningen: 

de wetenschap naar de praktijk 

willen vertalen. Gezond eten is 

niet zo ingewikkeld, dat zeg ik 

ook bij elk voorlichtingspraatje. 

De gezondheidswinst zit niet 

ín bepaalde voedingsmiddelen, 

maar in de juiste verhoudingen 

ertússen. Liefst in combinatie 

met een gezonde leefstijl: regel-

matig bewegen, niet roken en niet 

te veel alcohol. Of mensen dat 

vervolgens ook doen, dat moeten 

ze zelf beslissen.”

Terug naar Wageningen
Gedurende de RIVM-periode ont-

stonden de onderzoeksscholen. 

Voor Kromhout was het logi-

scher om zich als buitengewoon 

hoogleraar aan te sluiten bij de 

Landbouwuniversiteit, waar de 

nadruk lag op voeding, dan in 

Leiden te blijven, waar de nadruk 

lag op het klinische onderzoek. 

En zo geschiedde. 

In deze jaren ontdekte hij 

opnieuw een goudklompje. Hij 

'Gezond eten is niet  
zo ingewikkeld, dat 

zeg ik ook bij elk  
voorlichtingspraatje'
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was gevraagd op een congres 

te spreken over longkanker en 

voeding. Omdat er in de Zutphen-

studie een grote groep rokers zat, 

dook hij weer eens in de data en 

speurde naar een mogelijke rela-

tie tussen longkanker en fruit. Er 

was inderdaad een sterk bescher-

mend verband, vooral met appels. 

“Dat zette me op het spoor van 

flavonoïden, die veel voorkomen 

in appels.” Vervolgens zette hij 

met de chemicus Peter Hollman 

van het RIKILT (instituut voor 

voedselveiligheid) en promoven-

dus Michaël Hertog een project 

op naar flavonoïden en chroni-

sche ziekten. “We vonden geen 

relatie met kanker, maar wel met 

hartziekten. De groep die meer 

dan 19 milligram flavonoïden 

per dag binnenkreeg via thee, 

appels, uien en rode wijn had een 

bijna 70 procent lagere mortali-

teit dan mannen die minder dan 

19 milligram binnenkregen.” Die 

bevinding, gepubliceerd in The 

Lancet, was de grootste klapper in 

Kromhouts loopbaan. Het artikel 

is tot op heden 2531 keer geci-

teerd – een persoonlijk record.

Gezondheidsraad en Alpha 
Omega Trial
Na tien jaar op dezelfde plek begint 

Kromhout het liefst weer aan een 

nieuwe functie. ‘’Ik wil altijd iets 

bijleren, op een andere manier 

tegen een onderwerp aankijken.” 

Daarom vertrok hij in 2005 bij het 

RIVM om vicevoorzitter te wor-

den van de Gezondheidsraad. Bij 

Wageningen University werd zijn 

buitengewone leerstoel omgezet 

in een gewone deeltijdleerstoel. 

Hij kon zich weer meer richten 

op wetenschappelijk speurwerk, 

helemaal toen de KNAW (Konink-

lijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen) hem vijf jaar later 

‘ridderde’ tot Akademiehoogleraar. 

Hij stak onder meer energie in 

de Alpha Omega Trial, een groot-

schalige interventiestudie die hij 

samen met Marianne Geleijnse 

van de Wageningen University 

in 2000 was gestart. De studie 

moest de kroon op zijn werk 

zetten. Een dubbelblind onder-

zoek zou hopelijk aantonen dat 

omega-3-vetzuren de stoffen in 

vis zijn die ons beschermen tegen 

hartziekten. Ze zouden – aldus de 

hypothese – de kans op ernstige 

hartritmestoornissen verlagen 

door de membranen in de hart-

cellen soepel te houden. 

Zo’n vijfduizend hartpatiënten 

werden in vier groepen verdeeld. 

Aan elke deelnemer werd ge-

vraagd veertig maanden lang 

een bepaald soort margarine 

te gebruiken. Eén groep kreeg 

margarine met omega-3-vetzu-

ren uit vis, een andere groep met 

alfalinoleenzuur (een voorloper 

van visvetzuren), een derde 

met allebei en de vierde gewone 

margarine – een placebo dus. Die 

enorme operatie kostte zeven 

miljoen euro en kwam er, na lang 

lobbyen, dankzij geld van de Ne-

derlandse Hartstichting, Unilever 

en het Amerikaanse National 

Institute of Health. 

Helaas: de resultaten stelden 

teleur. Er bleken geen verschillen 

tussen de vier margarinegroepen. 
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Kromhout heeft wel een vermoe-

den hoe dat zou kunnen komen: 

de cardiologie heeft de afgelopen 

decennia zo veel vooruitgang 

geboekt, met medicijnen als 

statines, bloeddrukverlagers en 

antitrombotica, dat het eventuele 

effect van de omega-3-vetzuren 

niet meer te meten is.

Een effect was er wel bij een 

subgroep, de diabetici. Degenen 

onder hen die veertig maan-

den omega-3-vetzuren hadden 

geconsumeerd, overleden maar 

half zo vaak aan hartinfarcten. 

En bij degenen die visvetzuren en 

alfalinoleenzuur hadden gekre-

gen, daalde het aantal lijders aan 

ernstige ritmestoornissen met 80 

procent. Het aantal diabetici in 

het onderzoek was echter klein; 

te klein om verregaande conclu-

sies aan te verbinden.

De Alpha Omega Trial is al met 

al niet de beoogde kroon op 25 

jaar onderzoek naar visvetzu-

ren geworden. Gaat hier dus een 

teleurgesteld wetenschapper met 

emeritaat? Allerminst. “Daar ben 

ik te optimistisch voor. Als een 

echte onderzoeker toets je de 

hypothese waarin je gelooft en 

als je die dan niet helemaal kunt 

bewijzen heb je even pech”, zo 

zei hij in 2010 in het alumniblad 

Wageningen World.

Pech had hij ook wel eens met 

subsidieaanvragen voor onder-

zoek in Nederland. Die zijn meer 

dan eens – soms “zonder goede 

argumenten” – afgewezen. “Dat 

heeft me regelmatig hoog geze-

ten. Maar ik geef niet snel op. Zo-

lang ik een lichtpuntje zie aan het 

einde van de tunnel ga ik door. Je 

moet wel tegen dit soort afwij-

zingen kunnen. Als je dat niet 

kan, moet je eigenlijk niet aan de 

wetenschap beginnen, helemaal 

niet in het huidige onderzoekskli-

maat.” Een interventiestudie naar 

de bescherming van flavonoïden 

in thee en cacao tegen hart- en 

Marianne Geleijnse was coördinator 

van de door Daan Kromhout geleide 

Alpha Omega Trial. Maar ze kende 

hem al veel langer.

“Als student biomedische weten-

schappen kreeg ik college van 

professor Kromhout, onder meer over 

het verband dat hij had ontdekt tussen 

vis en hart- en vaatziekten. Mede 

door zijn enthousiasme heb ik voor 

de epidemiologie gekozen. Bij mijn 

promotie, in 1996, zat hij dan ook in 

de commissie. Sindsdien hebben we 

regelmatig samengewerkt, ook in de 

Zevenlandenstudie.  

Daan stelt hoge eisen – aan zichzelf 

én aan anderen. Hij is een verbin-

dende leidersfiguur, goedlachs en 

betrokken bij het wel en wee van 

zijn medewerkers. Hij schenkt zijn 

vertrouwen, maar verwacht ook dat jij 

je afspraken te allen tijde nakomt en 

je zaken op orde hebt. Dat maakt de 

samenwerking soms wel intensief.

‘Verbindende leider met hoge eisen’
Dr. Marianne Geleijnse 

Hoofddocent bij de afdeling Humane Voeding

'Als je je hypothese 
niet kan bewijzen heb 

je even pech'


Hij is grondig en let op alle details, 

ook in de publicaties van medewer-

kers. Het is niet makkelijk hem te 

overtuigen van iets wat hij niet weet. 

Zijn wetenschapsstijl is die van de 

nauwgezette ‘bouwer’: uit feit A, B en 

C trekt hij conclusie D. Wilde vermoe-

dens, daar heeft hij niets mee. Van 

wat hij zelf heeft geconstateerd, is hij 

vast overtuigd. Hij durft dan ook tegen 

heilige huisjes te schoppen. Leidt 

overgewicht tot verhoogde sterfte? Hij 

leest dat niet in de data, en dan zegt 

hij dat ook publiekelijk.

Inmiddels is het lastig om subsidies te 

krijgen voor puur epidemiologisch on-

derzoek. Zijn loopbaan valt ongeveer 

samen met de hoogtijdagen van de 

discipline. En 

die hoogtijda-

gen zijn mede 

zijn verdienste 

geweest.”
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vaatziekten probeert hij nu 

alweer enkele jaren gefinancierd 

te krijgen. “Ik heb goede hoop dat 

het uiteindelijk gaat lukken.” 

Het emeritaat en verder
Terugkijkend op ruim veertig jaar 

in de voedingswetenschap ziet 

Daan Kromhout als zijn belang-

rijkste bijdrage dat hij nieuwe 

deuren heeft geopend. De deur 

naar de bescherming die vis ons 

biedt tegen hartziekten. En de 

deur naar de gunstige gezond-

heidseffecten van flavonoïden - 

“we waren de eersten in de wereld 

die daarover een artikel publi-

ceerden.” Dat vooralsnog geen van 

beide epidemiologische verbanden 

in goede interventiestudies is 

bewezen, is vervelend, maar dat 

hoort bij het voedingsonderzoek, 

dat vaak weerbarstig is. “Je moet 

een lange adem hebben. Het is 

ontzettend lastig om met epide-

miologisch onderzoek een causaal 

verband aan te tonen.” 

Zijn bijdragen aan de weten-

schap had hij overigens nooit in 

zijn eentje kunnen realiseren. “Ik 

heb, zelfs al tijdens mijn studie, 

altijd met iemand samengewerkt. 

Eigenlijk kan ik niets alleen”, 

grapt hij. En dan serieus: “Voor 

het verkrijgen van de benodigde 

gegevens en de analyse van je re-

sultaten heb je als epidemioloog 

dus andere specialisten nodig. Je 

kunt niet zonder je netwerk.”

Voedingswetenschappelijke 

inzichten gaan met enige regel-

maat op de helling. Hoe veilig is 

zijn eigen inhoudelijke nalaten-

schap? Stellig: “De epidemiologi-

sche relatie tussen vis en hart- en 

vaatziekten staat nog steeds als 

een huis. Misschien zijn het niet 

de omega-3-vetzuren, maar de 

vitamine D en het selenium, of 

een combinatie van die drie. En 

wat de flavonoïden betreft, waar 

er vierduizend van zijn: we blijven 

speuren naar de belangrijkste 

soorten.” 

“De laatste jaren is de nadruk 

meer komen te liggen op de 

werking van voedingsmiddelen 

en -patronen dan op individuele 
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nutriënten. Verzadigd vet bijvoor-

beeld is niet per definitie slecht 

voor hart en bloedvaten, zoals 

we in de jaren zeventig dachten. 

In vlees is het slecht, in zuivel 

goed. Het lijkt er steeds meer 

op dat voedingsmiddelen en het 

voedingspatroon het uiteindelijke 

gezondheidseffect bepalen, niet 

de individuele nutriënten.” 

Een groot deel van je leven 

wijden aan iets wat dan toch 

minder belangrijk lijkt, is dat niet 

jammer? “Als wetenschapper wil 

je graag weten welke stoffen het 

effect veroorzaken; dat heb ik ook 

nagestreefd met het onderzoek 

naar de visvetzuren en de flavono-

iden. Maar uiteindelijk moet je 

naar het hele voedingsmiddel en 

het voedselpatroon kijken. Dat 

vind ik een goede ontwikkeling, 

die ik van harte ondersteun. Bin-

nen de Gezondheidsraad kijken 

we nu ook meer op deze manier.”

Zijn werk bij de Gezondheids-

raad rondt hij binnenkort af, net 

als dat in Wageningen – de plaats 

waar het in 1968 begon. Het 

archief met knipsels, naslagwer-

ken en proefschriften zal straks 

welgeordend de verhuisdozen in 

gaan. Ook zijn collega’s vertrek-

ken trouwens, maar zij zullen met 

hun dozen naar een gloednieuw 

gebouw op de Campus verkassen. 

Daar zal Marianne Geleijnse (zie 

kader) zijn wetenschappelijk ge-

dachtegoed voortzetten, hoogst-

waarschijnlijk op een andere leer-

stoel. “Zij legt een andere nadruk 

in haar onderzoek, maar speurt 

wel verder naar de relatie tussen 

voeding en hart- en vaatziekten.” 

Waar de dozen van Kromhout 

zelf heen gaan, is nog niet be-

kend. Het zal in ieder geval een 

plek zijn waar hij ze ook weer 

snel en zonder mistasten kan 

raadplegen. Want het onder-

zoekswerk gaat door: “Ik ben veel 

te nieuwsgierig om te stoppen.’’

'Als epidemioloog heb 
je andere specialisten 

nodig. Je kunt niet 
zonder je netwerk'
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