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Over de auteur

Dr. Jonathan Wright is de medisch directeur van de Tahoma 
Clinic in Renton, Washington, waar hij tevens zijn praktijk 
heeft. Hij is afgestudeerd aan de Harvard University en 

aan de University of Michigan. 

Samen met zijn collega, dokter Alan Gaby, heeft hij sinds 1976 meer 
dan 50.000 artikelen geschreven over voeding, vitaminen, mineralen, 
stoffen die van planten komen en andere natuurlijke materialen. Hij 
heeft daarvan ‘niet- gepatenteerde medicijnen’ ontwikkeld waar hij zijn 

patiënten mee behandelt.

Sinds 1983 heeft dr. Wright natuur-
lijke, biochemische, medische behan-
delingen aan duizenden andere artsen 
onderwezen in zowel Amerika als in 
Europa en Japan.

Hij is auteur en co-auteur van 14 
boeken, schrijft een maandelijkse 
nieuwsbrief en spreekt regelmatig op 
conventies	−	zowel	nationaal	als	inter-
nationaal	−	over	voeding	en	voedings-
therapieën en het gebruik van natuur-
lijke stoffen.

Dr. Wright heeft in de afgelopen decennia diverse onderscheidingen 
en prijzen gekregen voor zijn bijzondere werk, onder andere de pres-
tigieuze Linus Pauling Award. Recentelijk werd dr. Wright vereerd met 
een vermelding in de orthomoleculaire Hall of Fame in de USA.

Voorwoord

Net doen Alsof er niets 

aan de hand is

Maagzuur heeft weinig tot geen waarde voor onze gezondheid. 
We hebben het waarschijnlijk niet eens nodig voor de vertering. 
Waarom zou het dan schadelijk zijn om de zuurpompen uit te 
zetten wanneer onze maagsappen brandend maagzuur beginnen 
te veroorzaken? Als het ervoor zorgt dat de pijn en het ongemak 
ophouden, waarom zouden we ze dan niet voor de rest van ons 
leven uitschakelen? Maagzuur? Waar is dat nou voor nodig?

Als dit dwaas klinkt, probeer dan om niet te hard te lachen; 
dit is wat de meeste artsen in dit land geloven. De conventi-
onele medische stand in de Verenigde Staten heeft geleerd 

om bang te zijn voor de boze maagzuurdraak, grotendeels dankzij de 
honderden miljoenen dollars die jaarlijks door de farmaceutische indu-
strie worden uitgegeven aan reclame, onderzoek en ‘educatie’. 

Hoe kun je anders hun ijver verklaren om drakendodende zuurrem-
mers op te dringen aan een publiek dat ervan overtuigd is dat het ver-
drinkt in zijn eigen inwendig geproduceerde zuurbad?

In de Verenigde Staten vormen zuurremmers een industrie met een 
waarde van meer dan $ 15 miljard per jaar. Toch is deze onvoorstel-
baar grote industrie gebaseerd op een handige misleiding: dat het vrij-
wel geheel verwijderen van zuur uit de maag alleen maar goed voor 
ons kan zijn. En dat het vandaag, morgen of over twintig of dertig 
jaar geen gevolgen zal hebben, wanneer we nog steeds sterke, zuur-
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remmende pillen slikken om onze symptomen van hyperaciditeit in 
bedwang te houden.
In	dit	boek	leggen	we	de	nadruk	op	enkele	belangrijke	−	zelfs	essen-

tiële	−	rollen	die	maagzuur	bij	de	vertering	speelt.	We	beschrijven	hoe	
hydrochloorzuur, dat als reactie op een maaltijd wordt afgescheiden 
door speciale cellen in de maagwand, een belangrijke, aansturende 
schakel is bij een complexe keten van gebeurtenissen, die resulteert 
in de absorptie van essentiële nutriënten, die een lang, gezond leven 
mogelijk maken. 
Als	je	die	keten	verbreekt	−	door	de	zuurschakel	te	beschadigen	−	

zal de opeenvolging van gebeurtenissen verderop in de keten ernstig 
worden belemmerd. Het goede verloop van die keten is nodig voor een 
goede vertering en de voortdurende gezondheid van het maagdarm(GI)
stelsel	−	evenals	die	van	de	rest	van	het	lichaam.	

We stellen ook een belangrijke vraag: welke ziekten kunnen er ont-
staan wanneer de maagzuurafscheiding te lang onvoldoende is? We 
zouden wel willen dat de machten die de conventionele geneeskunde 
beheersen deze vraag zouden stellen, maar ze lijken grotendeels onge-
interesseerd te zijn. Het is een feit dat ze het antwoord niet echt willen 
weten. Er is simpelweg te veel geïnvesteerd in de mythe van ‘brandend 
maagzuur’.

Toch zijn de gevolgen van langdurige zuurvermindering als gevolg 
van ziekte of van het ouder worden (bekend als atrofische gastritis) 
voor onze gezondheid al voor het grootste deel van een eeuw bekend. 

Hoe zit het dan met langdurige zuuronderdrukking door medicij-
nen? Gebaseerd op een zeer beperkt aantal experimenten dat door 
de FDA (Het Amerikaanse equivalent van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit) is goedgekeurd, voelen conventionele artsen en art-
senbezoekers zich op hun gemak bij het doen alsof het allemaal wel 
goed zal komen met mensen die tien, twintig, dertig jaar of nog langer 
−	als	ze	al	zo	 lang	 leven	−	zuurremmers, zoals Prilosec, Prevacid en 
hun nog sterkere opvolgers, gebruiken. 

Wij denken dat mensen die ervoor hebben gekozen in deze mythe 
te geloven, hun hoofden diep in het zand hebben gestoken. Zuurrem-
mers zijn sterke medicijnen die op een belangrijk punt in het verte-
ringsproces diepgaande veranderingen aanbrengen in de chemie en 

fysiologie van het lichaam. Ze zouden niet zomaar moeten worden 
gebruikt. Toch bevordert de huidige trend met de wijdverbreide pro-
motie van zuurremmers dat juist wel.

Wanneer het om zuurremmers gaat, doet de conventionele medi-
sche stand	−	inclusief	groepen	als	de	American Medical Association 
(AMA), de National Institutes of Health (NIH), de verschillende medi-
sche verenigingen [bijv. het American College of Gastroenterology 
(ACG)] en ondersteunende groepen bij ziekten [bijv. de International 
Foundation for Functional Gastrointestinal Disorders (IFFGD)] en dan 
zijn er nog de twee machtigste van allemaal: de algemene farmaceu-
tische industrie en haar ‘interne’ handhavingsinstituut, de U.S. Food 
and Drug Administration (FDA),	−	(gezamelijk)	net	alsof	er	niets	aan	
de hand is. 

In ons nadeel negeren ze decennia van onderzoek dat duidelijk aan-
toont dat te weinig maagzuur, of het nu door medicijnen of door ziekte 
is veroorzaakt, in verband staat met een breed scala aan ernstige, 
chronische, zogenaamd ongeneeslijke ziekten, waarvan sommige 
fataal kunnen zijn. 

Dat er na een paar jaar medicijngebruik geen ‘ernstige’ problemen 
zijn ontstaan, is geen garantie dat we ze niet binnen een paar jaar nog 
zullen zien en ervaren. Het duurt gewoonlijk enkele tientallen jaren 
voordat ‘natuurlijke’ atrofische gastritis ontaardt in ernstigere aandoe-
ningen, zoals een zweer of maagkanker. Waarom zouden we van zuur-
remmers verwachten dat ze anders zouden werken? 

Als jij of een van je dierbaren aan brandend maagzuur of andere 
maagproblemen lijdt, sporen we je aan om het voortdurende spervuur 
van	reclame,	dat	de	meeste	mensen	−	inclusief	de	meeste	artsen	−	laat	
geloven dat het onderdrukken van de zuurafscheiding de enige manier 
is om deze aandoeningen te behandelen, te negeren. 

Meer dan een eeuw wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat dit 
eenvoudigweg	niet	zo	is.	Wat	−	ten	onrechte	−	‘zure	oprisping’	wordt	
genoemd, wordt bijna altijd met een teveel aan maagzuur in verband 
gebracht, maar niet met te weinig.

We stellen in dit boek een natuurlijk programma voor, dat in veel 
gevallen brandend maagzuur kan genezen. In plaats van medicij-
nen die alleen maar symptomen onderdrukken door de normale 

Voorwoord
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Nederlands voorwoord

D it boek heldert één van de grootste misverstanden op die 
bestaan over gezondheid. De maag is de toegangspoort 
tot ons lichaam. Deze moet zuur zijn om ons ‘binnenste’ 

te beschermen tegen indringers, zoals bacteriën. Ook is voldoende 
maagzuur een belangrijke voorwaarde voor het afbreken van eiwitten, 
zodat voedselallergieën worden voorkómen. 

Maar, zal je tegenwerpen: er zijn veel mensen die last hebben van 
zuurbranden of zelfs maagzweren. De dokter geeft dan juist een maag-
zuurremmer om het zuur te verminderen. Dat is toch logisch? Inder-
daad logisch, maar heel verkeerd. Dat legt Jonathan Wright in dit boek 
haarfijn uit. Want het symptoom (zuurbranden) kan dan wel minder 
worden, maar dit lost het onderliggende probleem niet op. Ja, zelfs 
wordt dit verergerd. Lees dit boek.

Een citaat uit een patiëntenfolder over maagzuurremmers: ‘Vorig 
jaar (2011) gebruikten ruim 2,5 miljoen Nederlanders maagzuur-
remmers. Voor korte of voor langere tijd. Als het medicijn was voor-
geschreven door een arts, dan werd het volledig vergoed. Hoewel 
maagzuurremmers geen dure medicijnen zijn, was dit toch een flinke 
kostenpost. Daarom heeft de overheid besloten dat voortaan alleen 
maagzuurremmers voor chronisch gebruik (langer dan zes maanden) 
vergoed worden.’

Het betrof een folder uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het 
Ministerie van VWS. Ik weet zeker dat als je mensen juist het chronisch 
gebruik zou laten betalen, dit een aansporing zou zijn tot betere eetge-
woonten. Het ministerie begrijpt er dus weinig van. Te meer daar een 
slechte	maagfunctie	−	met	onvoldoende	maagzuur!	−	en	bovendien	
behandeld	met	maagzuurremmers	(nog	minder	maagzuur!)	de	kans	
op ernstige aandoeningen op latere leeftijd vergroot, zoals dementie. 

Hier is de laatste tijd veel wetenschappelijke belangstelling voor. 
Wanneer de verteringsfunctie van de maag is verstoord, heeft dit 

maagdarmfunctie te verstoren, vertellen we je hoe je een verscheiden-
heid aan veilige, natuurlijke en goedkope stoffen, die met de fysiologie 
van het lichaam samenwerken in plaats van die tegen te werken, kunt 
gebruiken om een gezonde maagfunctie te herstellen. Hoe je bescha-
digd weefsel kunt genezen, ziekte in de toekomst kunt voorkomen en 
mogelijk je leven kunt verlengen.
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gevolgen voor de rest van het maag-darmkanaal en de opneembaar-
heid van vitaminen en mineralen.

Maar de dokter bekommert zich hier niet om. Zijn officiële behandel-
protocol, de ‘NHG-standaard Maagklachten’ uit 2013 (NHG = Neder-
lands Huisartsen Genootschap), noemt een vitamine B12-tekort bij 
langdurig maagzuurremmergebruik slechts in een voetnoot. In de 
oude NHG-standaard van 2003 werd er nog in alle talen over gezwe-
gen. De belangrijkste rol is weggelegd voor medicijnen, de maagzuur-
remmers. Pagina’s lang gaat het daarover. 

Bij de ‘niet-medicamenteuze behandeling’ wordt voeding afgedaan in 
één zin (en een voetnoot). Bij de ‘achtergronden’ wordt slechts gemeld 
dat ‘koolzuurhoudende drank en voeding (bijvoorbeeld scherpe krui-
den, citrusvruchten, ui, vet voedsel) zijn geassocieerd met maagklach-
ten’. Hoe is het mogelijk dat voeding in de behandelrichtlijn voor huis-
artsen over maagklachten wordt afgedaan in twee zinnen en een voet-
noot? Temeer daar een vitamine B12-tekort op den duur kan leiden 
tot psychische klachten die dan weer met psychofarmaca behandeld 
worden. Eerst voeding, dan medicijnen. Dat is al jaren mijn devies. En 
dit gaat zéker op voor maagproblemen.

Een bezoek aan de huisarts voor maagklachten lijkt averechts te 
werken. Dat maakt Jonathan Wright duidelijk in zijn boek, waarvan ik 
de Engelstalige versie al jaren gebruik als leidraad in mijn workshops 
en lezingen. Ik heb Jonathan Wright persoonlijk ontmoet en weet dat 
hij een van de bekendste complementaire artsen is in de VS. In 2012 
ontving hij nog een onderscheiding van de International Society of 
Orthomolecular Medicine (ISOM). Hij is een begenadigd schrijver, 
leraar en spreker. Het is een eer om zijn boek met dit voorwoord te 
mogen introduceren.

Dr. Gert E. Schuitemaker
orthomoleculair apotheker,
auteur van het boek Fit met Voedingssupplementen
Gendringen

Inleiding

De ‘Grijze Man’

In de Tahoma Clinic stond hij bekend als de ‘Grijze man’. Hij 
kreeg de bijnaam nadat Sue, de receptioniste, en Barbara, de 
verpleegster, het erover eens waren dat ze nog nooit iemand met 

zijn huidskleur hadden gezien. Het viel iedereen op. Hoewel hij van 
Kaukasische afkomst was, had zijn huid helemaal geen roze tinten. 
Hij had nauwelijks een bruine tint. Hij zag in plaats daarvan vreemd, 
witachtig grijs. Ik heb voor of sinds die tijd nooit meer iemand met 
dezelfde pigmentatie gezien. 

De 61 jaar oude Grijze man kwam niet naar de kliniek omdat hij grijs 
zag, hoewel zijn vrouw het wel een paar keer tegen hem had gezegd. 
Hij legde uit dat hij feitelijk geen symptomen of ziekten had; hij was 
gewoon moe. Echt moe.

Nadere ondervraging leverde niet veel meer op dan de vermoeid-
heid. In het verleden had hij chronische spijsverteringsklachten gehad 
en met tussenpozen aanhoudend brandend maagzuur. Hij merkte op 
dat beide symptomen meer dan twintig jaar hadden geduurd en dat hij 
sinds zijn veertigste ‘heel veel van die Tums en Rolaids (zuurneutralise-
rende middelen, zoals Rennies en Gaviscon) en andere antacida’ had 
gebruikt. 

Hij vertelde echter dat hij helemaal geen last meer van spijsverte-
ringsproblemen of brandend maagzuur had gehad sinds hij was begon-
nen met dat ‘nieuwe zuurremmende spul, Tagamet’, dat hij iedere dag 
had ingenomen sinds het op de markt was verschenen. Tegen de tijd 
dat hij in de kliniek kwam, dacht hij het medicijn zeven jaar lang iedere 
dag gebruikt te hebben. 
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“Je weet toch dat magen ervoor bestemd zijn om genoeg zuur af 
te scheiden om zelfs een grote maaltijd in het equivalent van soep te 
veranderen?”, vroeg ik.

“Ja, ik denk dat ik dat wel weet, maar al mijn artsen hebben mij 
verteld dat mijn slechte spijsvertering en brandend maagzuur door te 
veel zuur werden veroorzaakt. Het leek vrij logisch om iets in te nemen 
tegen het overtollige zuur”, antwoordde hij.

“Heeft iemand de hoeveelheid zuur in je maag weleens gemeten?”
“Nee … maar de symptomen zijn absoluut verdwenen sinds ik met 

Tagamet ben begonnen.”
“Een rivier zal ook uitdrogen wanneer we alle regen tegenhouden. 

Misschien is dat tijdelijk een voordeel wanneer de rivier overstroomd 
is, maar wat gebeurt er wanneer we de regen permanent tegenhou-
den?”

Hij dacht even na. “Permanent?”
“Nou, ten minste zeven jaar lang.”
“Een flinke droogte. Er zal absoluut niets groeien.”
“Precies. En als we het natuurlijke zuur van onze maag langer dan 

kortstondig uitschakelen of neutraliseren, dan zijn de gevolgen daar-
van onvermijdelijk. Ten eerste breken we voedingsmiddelen niet meer 
zo goed af en veel nutriënten	−	 in	het	bijzonder	essentiële aminozu-
ren, bepaalde mineralen en ten minste twee B-vitaminen	−	zijn	niet	zo	
beschikbaar voor het lichaam als zou moeten. Ze worden dus niet in 
onze bloedbaan opgenomen en onze cellen krijgen geen normale hoe-
veelheden nutriënten, die nodig zijn om ze goed te laten functioneren.

Ten tweede, wanneer die ‘verzuurde soep’ uit onze maag in het 
bovenste	deel	van	de	dunne	darm	−	het	duodenum	−	loopt,	prikkelt	
deze de afscheiding van hormonen, die op hun beurt de alvleesklier 
en de galblaas stimuleren om hun eigen spijsverteringsafscheidingen, 
zoals enzymen, bicarbonaat en gal, te vormen of vrij te geven. Zonder 
deze ‘zuurprikkel’ worden er te weinig van deze hormonen geprodu-
ceerd en verlopen de volgende fasen van de spijsvertering ook niet zo 
goed als zou moeten. Dat betekent dat een andere hele groep nutriën-
ten minder beschikbaar wordt voor onze cellen.”

“Het is dus als een stroom opeenvolgende gebeurtenissen”, zei 
de Grijze man, die het begon te begrijpen. “Als er geen zuur is, dan 

kunnen de andere processen van de spijsvertering ook niet goed in 
gang worden gezet.”

“Precies, en er zijn misschien nog veel meer andere opeenvolgende 
gebeurtenissen in het spijsverteringssysteem waarover we nog niets 
weten en die mogelijk worden verstoord.”

“Geen wonder dat ik moe ben”, zei hij. “Ik heb jarenlang letterlijk 
het grootste deel van mijn spijsvertering uitgedroogd. Waarom heeft 
niemand me dit verteld?”

“Ik weet het niet. Het staat allemaal in basisleerboeken voor medi-
sche studenten. Maar dat is nog niet alles. Dezelfde leerboeken geven 
nog een derde gevolg van een gebrekkige of afwezige maagzuurpro-
ductie. Laten we het zo zeggen: wat gebeurt er wanneer ik bacteriën of 
parasieten toevoeg aan een zuuroplossing in een reageerbuisje?”

“Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat er een heleboel dood zullen 
gaan.”
“Precies.	 Ze	gaan	dood.	Leerboeken	over	gastro-enterologie	−	de	

medische specialisatie die zich op het spijsverteringssysteem con-
centreert	−	beschrijven	maagzuur	 in	 feite	als	de	 ‘zuurbarrière’ tegen 
maagdarminfecties. Iedereen weet ook dat de darmen een thuis 
vormen	 voor	 een	 grote	 verscheidenheid	 aan	 micro-organismen	 −	
soms ook de intestinale microflora (letterlijk kleine plantjes) genoemd 
−	die	bij	de	vertering	helpen,	enkele	belangrijke	vitaminen afscheiden 
en die zich in het algemeen goed gedragen.”

“Als het zuur-base-evenwicht	−	technisch	gesproken	de	pH	genoemd	
−	niet	precies	goed	is,	dan	sterven	veel	van	deze	‘vriendelijke’	micro-
organismen letterlijk uit en worden door niet zulke vriendelijke micro-
ben vervangen. In het beste geval zijn deze onvriendelijke micro-
organismen niet zo nuttig als de vriendelijke. In het slechtste geval 
scheiden sommige van hen stoffen uit die giftig zijn voor onze eigen 
lichaamscellen. Stoffen die opgenomen worden en door ons hele 
lichaam worden verspreid.”

De Grijze man schoof ongemakkelijk in zijn stoel. “Dus door mijn 
maagzuurspiegel laag te houden om brandend maagzuur te voorko-
men, heb ik mezelf niet alleen gedurende de laatste zeven jaar half uit-
gehongerd, maar heb ik er misschien ook voor gezorgd dat er giftige 
stoffen uit mijn darmen mijn systeem zijn binnengekomen?”

Inleiding
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“Ik ben er bang voor.”
“Kan dit er de oorzaak van zijn dat ik altijd zo moe ben?”
“Zeer waarschijnlijk wel. Laten we eraan werken om je normale spijs-

vertering zo goed mogelijk te herstellen. We zullen proberen om al die 
jaren van ondervoeding in te halen en als het nodig is, zullen we iets 
doen om je normale darmflora te herstellen. Dan zullen we zien wat er 
met je vermoeidheid gebeurt.”

“Ik denk dat stoppen met Tagamet het eerste werk is. Maar dan 
zal ik opnieuw last krijgen van een slechte spijsvertering en brandend 
maagzuur.”

“Er bestaan natuurlijke manieren die we kunnen uitproberen om 
een slechte vertering en brandend maagzuur aan te pakken.”

“Hoe?”
“Eerst moeten we achterhalen of je maag echt te veel maagzuur 

aanmaakt.	De	kansen	zijn	zeer	groot	−	meer	dan	90%	−	dat	de	ware	
boosdoener een onderproductie van maagzuur is. Brandend maag-
zuur betekent dat een beetje van die kleine hoeveelheid zuur op de 
verkeerde plaats terechtkomt, waardoor het brandende gevoel wordt 
veroorzaakt. Laten we wachten totdat we een paar testen hebben 
gedaan.”

Net als de overweldigende meerderheid van mensen met een slechte 
spijsvertering en brandend maagzuur, ontdekte de Grijze man dat, 
hoewel hij jarenlang aan brandend maagzuur had geleden, zijn maag 
al die tijd in feite te weinig maagzuur had geproduceerd. Door bij 
iedere maaltijd het missende maagzuur aan te vullen met capsules die 
betaïne hydrochloride (een veilige, gemakkelijke en goedkope bron 
van maagzuur of hydrochloorzuur	−	HCl) en het spijsverteringsenzym 
pepsine bevatten, kon hij snel zijn symptomen laten verdwijnen. 

Zijn behandelplan bevatte ook aanvullende spijsverteringsenzy-
men, producten om de darmflora te normaliseren (ook wel probiotica 
genaamd) en supplementen met verschillende aminozuren, vitaminen 
en mineralen, die hij door zijn maagzuurtekort niet goed had opgeno-
men.

Langzaam maar zeker verdween zijn grijze huidskleur en kreeg hij 
weer normale, gezonde, bruine en roze huidstinten. Zijn vermoeidheid 
verdween en hij kreeg steeds meer energie. 

Zijn vrouw merkte een verbetering op van zijn stemming en hou-
ding. Zes maanden later verklaarde hij dat hij weer de oude was.

Het enige wat volkomen ongebruikelijk was in het geval van de Grijze 
man	−	John	−	was	zijn	huidskleur.	Zoals	ik	eerder	al	zei,	heb	ik	nooit	
eerder	of	daarna	zoiets	gezien.	De	rest	van	zijn	verhaal	−	een	slechte	
spijsvertering en brandend maagzuur veroorzaakt door de onderpro-
ductie	van	maagzuur	−	is	absoluut	kenmerkend.	

Sinds de jaren 70 heb ik gewerkt met letterlijk duizenden mensen 
met de een of andere variatie op hetzelfde verhaal; een slechte spijs-
vertering en brandend maagzuur, vaak samengaand met opgeblazen-
heid, boeren, winderigheid, constipatie, af en toe zachte ontlasting, 
veroorzaakt door het falen of gedeeltelijk falen van de normale maag-
functie. 

Overfunctioneren van de maag of een overmatige zuurproductie 
komt in feite vrij zelden voor. De meeste van deze mensen hebben hun 
gezondheidsproblemen verergerd door op eigen initiatief of op advies 
van artsen antacida of zuurremmers te gebruiken.

Op de pagina’s die nu volgen leggen dr. Lenard en ik uit wat een nor-
male maagfunctie is en wat die voor ons doet en beschrijven we enkele 
van de vele uitingen van ‘maagfalen’. We bespreken gezondheidspro-
blemen die gewoonlijk in verband worden gebracht met een slechte 
maagfunctie. We beschrijven conventionele behandelingen voor de 
mythische ziekte die bekend staat als brandend maagzuur en daarna 
de natuurlijke alternatieven die de voorkeur genieten.

Zoals je spoedig zult ontdekken is dit meer dan nog een boek over 
slechte spijsvertering. Voor velen van ons is dit een echte gids voor 
anti-aging en een lange levensduur: hoe kunnen we van onze cellen 
en ons hele lichaam verwachten om ‘lang en gezond’ te leven als ze 
chronisch ondervoed zijn?

Aan anderen bieden we een weinig bekend perspectief op een ver-
scheidenheid aan ziekten, waaronder depressiviteit, diabetes, osteopo-
rose, reumatoïde artritis, lupus, colitis ulcerosa, acne, rosacea, mul-
tiple sclerose, jeugdastma en vele andere ziekten, die dikwijls verbete-
ren wanneer de spijsverteringsfunctie wordt genormaliseerd. 

Waarom hebben niet meer mensen hier dan ooit eerder over 
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gehoord? Hier is een kleine hint: de markt voor zuurneutraliserende 
middelen en zuurremmers beslaat meer dan $ 15 miljard per jaar. De 
feiten over falen van de spijsvertering worden letterlijk verdronken 
in de zee van reclame en onderzoek naar patentmedicijnen die door 
de farmaceutische industrie worden gesponsord om de winsten, die 
uit deze oppervlakkige en zeer onverstandige ‘behandeling’ van een 
slechte spijsvertering, brandend maagzuur en bijgaande symptomen 
worden gemaakt, in stand te houden. 

Voor het echte verhaal	nodigen	we	je	uit	om	verder	te	lezen!

Hoofdstuk 1

De mythe van 

brandend maagzuur

Brandend maagzuur, een slechte spijsvertering en dyspepsie 

zijn zeer veelvuldig voorkomende kwalen. Het lijkt of bijna 
iedereen vroeg of laat een of andere vorm van maagklachten 

krijgt, meestal door voedingspatroon en leefstijl en soms door geneti-
sche factoren, zwangerschap, anatomie of gewoon door veroudering. 

Wie heeft nog nooit het acute brandende gevoel achter in zijn keel en 
boven in zijn borst gehad na het eten van bepaalde voedingsmiddelen? 
Wie heeft nog nooit Rennies of een slok natriumbicarbonaat genomen 
om de zure vlammen die bij een aanval van brandend maagzuur uit de 
maag op lijken te borrelen, te doven?
Een	Gallup-poll	toonde	aan	dat	44%	van	de	bevolking	van	de	Ver-

enigde Staten ten minste eens per maand aan brandend maagzuur 
lijdt	en	7%	ervaart	het	wekelijks1. Volgens het National Institute of Dia-
betes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) hebben zestig mil-
joen mensen minstens eens per maand last van brandend maagzuur 
en vijfentwintig miljoen voelen het branden dagelijks.

Als we moeten geloven wat we in de media zien, zwemt het Ameri-
kaanse volk in maagzuur, dat verteringsproblemen veroorzaakt. We 
kunnen in Amerika geen tv kijken (in het bijzonder de nieuwsbulletins 
’s avonds) zonder talloze gelikte reclames voor dure, hypermoderne 
medicijnen zoals Prilosec, Prevacid, Tagamet, Zantac, Pepcidin, Axid 
en anderen te zien, om van de meer traditionele, eenvoudige genees-
middelen zoals Tums, Rolaids, Maalox en Alka-Seltzer nog maar niet 
te spreken. 
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Al deze producten zijn ontwikkeld om de pijn van brandend maag-
zuur weg te nemen door de hoeveelheid zuur in de maag te vermin-
deren. De ouderwetse antacida neutraliseren eenvoudigweg al het 
zuur dat in de maag aanwezig is, waardoor de zure ‘beet’ eruit wordt 
gehaald en het tijdelijk ongevaarlijk wordt. Eén populair zuurneutrali-
serend middel adverteerde dat het ‘47 keer zijn gewicht aan overtollig 
maagzuur opzoog’. 

De meer geavanceerde medicijnen werken door de productie van 
zuur bij de bron te onderdrukken. Het medicijn dat tegenwoordig het 
vaakst tegen brandend maagzuur wordt voorgeschreven, Prilosec 
(Losec of Omeprazol), schakelt het zuur in de maag bijna 24 uur lang 
uit, een feit dat trots in de wijdverbreide, op consumenten gerichte 
reclame wordt gepromoot. 

Prevacid (lansoprazol), Aciphex (rabeprazol), Protonix (pantopra-
zol) en Nexium (esomeprazol) doen ongeveer hetzelfde.

De mythe die ten grondslag ligt aan de conventionele behandeling 
van brandend maagzuur en de impliciete boodschap van al deze recla-
mes	−	hoewel	ze	er	zelden	voor	uitkomen	of	het	zeggen	−	is	dat	bran-
dend maagzuur ontstaat omdat we te veel zuur in onze maag hebben. 

Als gevolg daarvan loopt wat van dat zuur terug in de slokdarm (oes-
ofagus), de gespierde buis die voedsel vanachter uit onze mond naar 
de maag voert. Omdat zuur niet in de slokdarm thuishoort, irriteert 
zijn aanwezigheid het kwetsbare weefsel dat de binnenkant van de 
buis bekleedt. Het branden van maagzuur is een symptoom van die 
irritatie. Of we nu brandend maagzuur of andere symptomen van de 
meer ernstige aandoening, gastro-oesofageale refluxziekte (GERD) 
hebben, de commerciële boodschap is duidelijk: hoe minder zuur we 
in onze maag hebben, hoe beter. 

Voor de meeste artsen is het ‘algemene kennis’ dat brandend maag-
zuur en andere symptomen van spijsverteringsproblemen tekenen 
van te veel maagzuur zijn. Om de pijn te verlichten moeten we alleen 
maar de hoeveelheid zuur verlagen. 

Als we dit geloven, is het logisch dat we allemaal deze sterke, zuur-
verlagende behandelingen moeten ondergaan om ons brandend 
maagzuur te verlichten. Volgens de fabrikanten van deze producten 
is langdurige zuuronderdrukking een voordeel, waardoor we in staat 

worden gesteld om het klokje rond brandend maagzuur onder con-
trole te houden, misschien door slechts één enkele pil.

Maar zoals we in dit boek uitleggen, kan dit soort extreme bescher-
ming tegen brandend maagzuur ten koste gaan van de gezondheid. 
Een feit dat wordt genegeerd door de farmaceutische bedrijven, die 
deze medicijnen patenteren en er winst op maken, en door de Food 
and Drug Administration (FDA), die enorme sommen geld ontvangt 
om ze ‘goed te keuren’. 

Het belangrijkste is misschien nog wel dat de kosten van deze medi-
cijnen voor de gezondheid worden genegeerd door de duizenden 
artsen die ze voorschrijven. Ze laten na te erkennen dat de zuuronder-
drukkingstheorie, die tegenwoordig de conventionele medische thera-
pie voor brandend maagzuur beheerst, ernstig tekortschiet, omdat die 
op de mythe is gebaseerd dat brandend maagzuur en het ernstigere 
gevolg ervan, GERD, resultaten zijn van te veel maagzuur. De feiten 
vertellen iets anders.

Overweeg deze constatering eens, die gemakshalve over het hoofd 
wordt gezien: de mate waarin een slechte spijsvertering, ‘gewoon’ 

brandend maagzuur 
en GERD voorkomen, 
neemt toe met de leef-
tijd, terwijl de hoeveel-
heid maagzuur in het 
algemeen met de leef-
tijd afneemt (zie fig. 
1-1). Als te veel zuur 
deze problemen zou 
veroorzaken, zouden 
tieners regelmatig 
brandend maagzuur 
hebben, terwijl opa en 
oma er veel minder last 
van zouden moeten 
hebben. Zoals iedereen 
natuurlijk weet, is in 
het algemeen precies 
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Figuur 1-1. In tegenstelling tot het volksgeloof 
neemt de maagzuurafscheiding met het vorderen 
van de leeftijd af. Deze grafiek laat de gemiddelde 
maagzuurafscheiding van het tweede tot het acht-
ste decennium zien. 
Overgenomen van K. Krentz et al., 1984.
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het omgekeerde het geval. Men wil ons laten geloven dat, wanneer 
we gewoon andere symptomen van een slechte spijsvertering hebben, 
zoals ‘dat overvolle gevoel’ met overmatige gasvorming, opgeblazen-
heid of boeren, maar misschien maar een beetje brandend maagzuur, 
dit absoluut door ‘te veel zuur’ komt. 

Als dat waar is, geef dan eens antwoord op deze vraag: waarom 
vloeit te veel zuur zo gemakkelijk terug in de slokdarm, maar verteert 
het feitelijk zo moeilijk voedsel?

Het is gewoon een kwestie van logisch nadenken. Hoevelen van ons 
kunnen op veertigjarige leeftijd harder lopen dan op twintigjarige leef-
tijd? Hoevelen hebben op vijftigjarige leeftijd een beter gezichtsver-
mogen dan op dertigjarige leeftijd? We ondervinden allemaal dalende 
hormoonspiegels naarmate we ouder worden. We kunnen letterlijk 
tientallen voorbeelden bedenken van functies die met de leeftijd op 
natuurlijke wijze minder worden, dus waarom zou het met de productie 
van maagzuur anders gaan? 

De wetenschap heeft bevestigd wat het gezond verstand ons zegt. 
Het grootste gedeelte van deze eeuw hebben medische onderzoekers 
herhaaldelijk en consequent een met de leeftijd gerelateerde daling 
van maagzuur vastgesteld. Dus wanneer we steeds minder maagzuur 
hebben naarmate de jaren voortschrijden, waarom krijgen we dan 
steeds meer brandend maagzuur en een steeds slechtere spijsver-
tering? En belangrijker nog, waarom behandelen we dat brandende 
maagzuur en die slechte spijsvertering met het gebruik van medicij-
nen die de laatste druppels zuur uit onze maag wringen?

Wat is er zo slecht aan het remmen van maagzuur? Heel veel. Helaas 
weigert de conventionele medische wijsheid dit te erkennen, wat de 
makers van zuurremmers heel goed uitkomt. Het probleem is dat het 
jaren of zelfs decennia kan duren voordat veel van de negatieve bijwer-
kingen, die in verband staan met langdurige maagzuuronderdrukking, 
zich ontwikkelen. 

Tegelijkertijd duren klinische onderzoeken van de meeste medi-
cijnen die deze problemen aan het licht zouden kunnen brengen in 
het algemeen maar een paar maanden. Een jaar is lang in de wereld 
van klinische experimenten, en het aantal mensen dat deze medicij-
nen gedurende deze onderzoeken gebruikt, is relatief klein. Wanneer 

klinische experimenten eenmaal zijn beëindigd en een medicijn door 
de FDA (Food and Drug Aministration) is goedgekeurd, wordt het 
vastleggen van negatieve bijwerkingen relatief willekeurig en hangt 
meestal af van artsen die de moeite nemen om rapporten bij de FDA 
in te dienen. 

Wanneer een bijwerking niet onmiddellijk en duidelijk in verband 
wordt gebracht met de maag- of spijsverteringsfunctie, zal zij waar-
schijnlijk nooit worden gerapporteerd. 

Jammer genoeg kan het jaren of zelfs decennia duren voordat veel 
van de potentiële bijwerkingen van langdurig gebruik van zuurrem-
mers, waaronder astma, allergieën, huidaandoeningen, reumatoïde 
artritis, slapeloosheid, osteoporose, maagdarminfectie, depressiviteit 
en heel veel andere, zich ontwikkelen. 

Het zou lijken alsof ze niets met maagzuur te maken hebben en ze 
worden daarom zelden gerapporteerd, als ze al worden gerapporteerd.

GERD: de ernstige kant van brandend maagzuur

Het is nog niet zo lang geleden dat brandend maagzuur vooral als 
een last werd gezien, iets waar we grapjes over maakten, dat we accep-
teerden en waarvan we moeders kookkunst de schuld gaven. 

Tegenwoordig wordt brandend maagzuur door artsen gezien als een 
vroeg teken van een potentieel gevaarlijke, medische aandoening, die 
bekend staat als gastro-oesofageale refluxziekte of GERD. Deze veran-
dering van houding wordt gedeeltelijk gedreven door nieuw onderzoek 
en gedeeltelijk door de beschikbaarheid (en marketing) van nieuwe 
medicijnen en chirurgische procedures.

GERD is op zichzelf geen echte ziekte, maar meer een syndroom dat 
uit één of meer van deze aandoeningen bestaat:

•	schade aan de slokdarmwand, die wel of geen symptomen geeft;
•	milde tot ernstige ontsteking van de kwetsbare slokdarmwand;
•	symptomen als brandend maagzuur, boeren, maagklachten, 

opgeblazenheid/gasvorming, een gevoel van vol zitten, in het bij-
zonder wanneer dit samengaat met chronisch hoesten, overgeven, 

De mythe van brandend maagzuur
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heesheid, piepende ademhaling of astma, moeite met slikken of 
een pijnlijke keel.

Wanneer er maanden- of jarenlang regelmatig brandend maagzuur 
optreedt, wordt hiervan gezegd dat het chronisch is. Mensen met chro-
nisch brandend maagzuur kunnen schade aan hun slokdarmwand 
hebben (in het bijzonder in het onderste gedeelte) die als een milde 
irritatie begint, en die kan eindigen in littekenweefselvorming, vernau-
wing, zweervorming en uiteindelijk, bij een klein percentage van de 
mensen, in kanker. Daarom mag af en toe wat brandend maagzuur 
nooit chronisch worden. 

Hoewel GERD slechts voorkomt bij een klein gedeelte van de 
mensen die brandend maagzuur hebben, zouden, gegeven de poten-
tiële gevaren van brandend maagzuur, de zuurremmende behandelin-
gen van tegenwoordig tot de belangrijkere, doch ondergewaardeerde, 
wonderen van de moderne medische wetenschap lijken te behoren. 

GERD lijkt zijn oplossing te hebben gevonden in deze sterke medi-
cijnen, die niet alleen brandend maagzuur verlichten, maar die ook 
beloven te beschermen tegen ernstigere, zelfs levensbedreigende aan-
doeningen. 

Het is geen wonder dat ze behoren tot de best verkochte medicij-
nen die ooit zijn geproduceerd. Een slechte spijsvertering/brandend 
maagzuur/GERD is voor de farmaceutische industrie een melkkoe die 
miljarden dollars waard is. Alleen al in de Verenigde Staten is er in 
2011 meer dan $ 15 miljard aan besteed. 

Nexium (de opvolger van Prilosec − het patent liep af in begin 2001) 
alleen al was goed voor ruim $ 6 miljard, waarmee het zijn verkoop 
van het jaar2 daarvoor met bijna het dubbele heeft verhoogd.

Een slechte spijsvertering en brandend maagzuur 
worden niet door te veel maagzuur veroorzaakt

Zoals je misschien al hebt geraden, denken wij dat er iets gigan-
tisch mis is met dit financiële rooskleurige plaatje. We vragen ons af, 
waarom zo’n groot deel van de mensheid zo ver gaat om van dat ver-

velende maagzuur af te komen, wanneer slechts zeer weinigen van 
ons voortdurend te veel maagzuur in hun maag hebben en wanneer 
(een paar uitzonderingen daargelaten) brandend maagzuur zelden in 
verband staat met te veel maagzuur.

Mensen die chronisch aan brandend maagzuur lijden, laten vaak 
hun maag en slokdarm onderzoeken met behulp van een röntgenfoto 
en een gastroscopie (een onderzoek waarbij de arts met een optische 
vezelbuis (gastroscoop) in de maag kan kijken en waarmee zelfs foto’s 
kunnen worden gemaakt). Maar gedurende mijn dertig jaar lange 
medische praktijk heeft niemand die deze procedures ergens anders 
had laten doen, mij verteld dat ze ook zorgvuldige metingen van hun 
maagzuurproductie	hadden	laten	verrichten!	

Wanneer we feitelijk de maagzuurproductie onder zorgvuldig gecon-
troleerde omstandigheden meten, wordt ontdekt dat de overweldi-
gende meerderheid van mensen die aan brandend maagzuur lijden 
onvoldoende maagzuurproductie heeft.

Ja, je leest het goed. Brandend maagzuur is bijna nooit een teken 
van te veel zuur, het wordt eerder in verband gebracht met te weinig!

Dit is geen geheim. Dit is een goed gedocumenteerd, maar weinig 
gewaardeerd, medisch feit. Gedurende de laatste honderd jaar is het in 
de wetenschappelijke literatuur herhaaldelijk en veelvuldig bevestigd. 

De farmaceutische bedrijven die al deze sterke zuurremmers tegen 
brandend maagzuur produceren, weten dat brandend maagzuur en 
GERD niet door te veel maagzuur worden veroorzaakt. Hun onderzoe-
kers zijn heel slim en ze lezen wetenschappelijke literatuur. Ze zijn goed 
op de hoogte van het soort magen waarin hun medicijnen terechtko-
men.

Daarom komen hun reclames er feitelijk nooit voor uit en verklaren 
ze nooit dat brandend maagzuur het bewezen gevolg van ‘te veel maag-
zuur’ is. Toch komt de boodschap luid en duidelijk over: als maagzuur 
brandt, dan moet minder maagzuur wel beter zijn dan meer. 
Het	 kan	 dan	 wel	 logisch	 klinken,	maar	 het	 is	 gewoon	 niet	 waar!	

Zoals we in dit boek laten zien, is de beste behandeling voor mensen 
met brandend maagzuur en/of GERD in feite meer zuur, niet minder. 
Als dit klinkt als het gooien van benzine op smeulende sintels dan is 
dat juist, het klinkt alsof het erop lijkt, maar in feite is dat niet zo. Het 

De mythe van brandend maagzuur



8 9

Waarom maagzuur goed voor je is

van de zuurgraad van de maag vaak de symptomen van brandend 
maagzuur helpt verlichten en de schade van GERD, hoewel tijdelijk, 
kan verminderen. En toch kunnen we gerust en absoluut ondubbelzin-
nig beweren dat noch brandend maagzuur noch GERD echt door te 
veel maagzuur wordt veroorzaakt.

Ben je nu in verwarring gebracht? Je bent niet de enige. De meeste 
mensen in de 
medische sector 
geven er ook de 
voorkeur aan deze 
duidelijke paradox 
te vermijden. Maar 
krijgt zuur de 
schuld niet van iets 
dat het niet doet, 
wanneer de aanwe-
zigheid ervan in de 
slokdarm in feite 
het resultaat van 
andere problemen 
is?

Waar iedereen 
die bekend is met 
de relevante weten-
schappelijke litera-
tuur het snel over 
eens zal zijn, is dat 
brandend maag-
zuur en GERD 

(maar niet noodzakelijkerwijs de andere symptomen van een slechte 
spijsvertering) niet primair ziekten van het maagzuur zijn. Gewoonlijk 
zijn het eerder ziekten van spieren, in het bijzonder de gespierde klep 
(of sfincter) die het onderste deel van de slokdarm bewaakt. 

Deze klep, die beter bekend staat als de onderste slokdarmsluit-
spier (LES), opent normaal gesproken wijd om doorgeslikt voedsel 
en vloeistoffen gemakkelijk de maag in te laten stromen, maar, met 

Onderste 
slokdarmsluitspier 
(LES)

Slokdarm

Ontsteking

Brandend
maagzuur

Reflux of
terugvloeiend
maagzuur

‘Maagsap’ Spijsverte-
ringsenzymen, 

HCl, slijm, voedsel, enz.

Duodenum of
twaalfvingerige darm

Dunne darm

Figuur 1-2. Brandend maagzuur treedt op wanneer een 
kleine hoeveelheid maagzuur via de klep van de onder-
ste slokdarmsluitspier (LES) terugvloeit, waardoor de 
kwetsbare bekleding van de slokdarm geïrriteerd en 
ontstoken raakt.

kan dan wel tegenstrijdig lijken, maar artsen met kennis van zaken 
hebben tienduizenden mensen met een slechte spijsvertering, bran-
dend maagzuur en andere ziekten die in verband staan met een tekort 
aan maagzuur succesvol behandeld met natuurlijke, goedkope zuur-
supplementen (samen met verschillende andere natuurlijke middelen). 

Wanneer de behandeling eenmaal voltooid is, behoort een slechte 
spijsvertering grotendeels tot het verleden en hoeven hun patiënten 
niet langer sterke, dure en potentieel gevaarlijke (op de lange termijn), 
zuuronderdrukkende medicijnen te gebruiken.

Vraag: wanneer is een oorzaak geen oorzaak?
Antwoord: wanneer het brandend maagzuur 

‘veroorzaakt’

Nu zou je je af kunnen vragen, als brandend maagzuur niet door te 
veel zuur wordt veroorzaakt, waar wordt het dan wel door veroorzaakt 
en waarom lijken die medicijnen dan zo goed te werken? Het lijkt per 
slot van rekening dat het verlagen van de maagzuurspiegel brandend 
maagzuur helpt verlichten en dat het de schade aan de bekleding van 
de slokdarm die in verband staat met GERD helpt genezen. 

We ontkennen niet dat maagzuur de symptomen van brandend 
maagzuur (hoewel niet noodzakelijkerwijs andere vormen van een 
slechte spijsvertering) veroorzaakt en dat het verantwoordelijk is voor 
veel schade die met GERD te maken heeft. 

We zijn het ermee eens dat blootstelling aan zuur het brandende 
gevoel bij brandend maagzuur veroorzaakt en dat chronische bloot-
stelling aan zuur ernstigere aandoeningen zoals refluxoesofagitis en 
GERD kan veroorzaken. Ons argument betreft de verkeerde opvatting 
dat er ‘te veel’ maagzuur voor nodig is om de schade teweeg te bren-
gen. Zelfs weinig maagzuur op de verkeerde plaats (zoals de slok-
darm) kan symptomen en uiteindelijk weefselschade veroorzaken. 
We weten immers dat maagzuur wel sterk spul moet zijn, als het zelfs 
binnen ongeveer een uur een taaie biefstuk in het equivalent van rund-
vleessoep kan veranderen.

We kunnen het ook niet oneens zijn met het feit dat het verlagen 

De mythe van brandend maagzuur


