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Het belang van de consument staat bij ons voorop. Samen maken we kiezen makkelijker, 
kopen veiliger en markten eerlijker. We bewaken bij alles wat we doen onze onafhanke-
lijkheid en laten ons niet beïnvloeden door politieke en commerciële belangen. 

EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENBOND CONTACT
070 - 445 45 45
ma-vr 8.30-18 uur
consumentenbond.nl/contact
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HOOFDREDACTEUR

Mark Friederichs
friederichs@consumentenbond.nl

Contact 
Consumentenbond 
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
consumentenbond.nl/
contact
070-445 45 45 (ma-vr 
8.30-18 uur)

Lidmaatschap 
Kijk voor een compleet 
overzicht van 
lidmaatschaps- en 
abonnementsprijzen op 
consumentenbond.nl/
webwinkel 
of bel 070-445 45 45

Zie voor de voorwaarden van het lidmaatschap en abon-
nement consumentenbond.nl/algemenevoorwaarden

Vanaf maart krijgt een aantal huishoude-
lijke producten een nieuw energielabel. 
Het label is strenger en duidelijker, zodat je 
apparaten beter kunt vergelijken.  
Vaatwassers, wasmachines, wasdroog-
combinaties, koelvrieskasten en televisies/
beeldschermen krijgen als eerste het 
vernieuwde label. Later volgen vrijwel alle 
andere productgroepen.   
Het label geeft de energieklasse aan en 
loopt van A tot G. De oude schaal ging van 
A+++ tot D en bood geen goede keuze
informatie meer, omdat te veel producten   
A+++ hebben. Het energieverbruik wordt 
daarom opnieuw ingeschaald en soms ook 
anders, realistischer, berekend. 

Strenger 
energielabel

Oude en nieuwe labels kun je dus niet  
met elkaar vergelijken of één op één  
‘omrekenen’. Een apparaat dat eerst een 
A+++ label had, kan nu een C krijgen, maar 
is niet minder zuinig geworden. Ook komen 
er duidelijkere iconen op het label. En een 
QR-code waarmee je online gedetailleerde 
informatie over het apparaat kunt vinden.  
De komst van het nieuwe label zorgt in som-
mige productgroepen voor grote verande-
ringen in het winkelaanbod. Voorraden van 
apparaten met oude labels mogen nog tot 
november worden verkocht. 

@ OP ONZE SITE consumentenbond.nl/
duurzaamheid/energielabel

Bezorgd
In deze tijd waarin veel middenstanders het 

zwaar hebben, ondersteun ik van harte het 

sympathieke initiatief Koop lokaal. Toch 

bestel ik ook meer dan ooit spullen online. 

Mijn persoonlijke ervaring is dat bezorgers 

hun uiterste best doen om de pakketjes op 

tijd en bij je thuis af te leveren. Maar ik zie 

ook dat het een race tegen de klok is. Meer 

dan eens heb ik vanuit de keuken een bezor

ger gezien die – naar mij knikkend – het 

pakketje buiten voor de deur zet en snel naar 

het volgende adres gaat. In de wetenschap 

dat ik hem gezien heb en het vertrouwen 

dat ik het pakketje snel oppak. Zo ging het 

ook met de nieuwe printer die ik besteld had 

om het werken vanuit huis iets makkelijker 

te maken. Ik was blij dat ik die snel in huis 

had, ook al kreeg ik niet eens de tijd om de 

bezorger te bedanken. Dat dit alles nog niet 

zo vanzelfsprekend is, blijkt uit het enorme 

aantal klachten dat we in 2020 ontvingen 

over pakketbezorging. Alleen al via ons 

Klachtenkompas ruim 13.000, een toename 

van 44% ten opzichte van 2019. Dat er nog 

heel wat te verbeteren valt, is duidelijk. Waar 

de pakketbezorgdiensten vooral mee aan de 

slag moeten, is te lezen vanaf pagina 46.
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Medicijnen 
weg uit de 
 supermarkt 
Albert Heijn is eind december ge-
stopt met de verkoop van genees-
middelen met een UAD-status.  
Dat zijn medicijnen die uitslui-
tend door een apotheek of drogist 
verkocht mogen worden, zoals  
de pijnstillers diclofenac en 
 naproxen. 
Dit is het gevolg van een uitspraak 
van de Raad van State. Die oor-
deelde in november dat super-
markten dergelijke  medicijnen 
niet mogen verkopen als er geen 
(assistent-)drogist fysiek in de 
winkel aanwezig is. Ook wij 
vinden het onaanvaardbaar dat 
 medicijnen in de supermarkt te 
koop zijn zonder persoonlijke 
voorlichting in de winkel en actief 
toezicht. Dat lieten wij, samen met 
het IVM (Instituut  Verantwoord 
Medicijngebruik), al eerder weten.  
Albert Heijn heeft het assortiment 
UAD-middelen overgeheveld naar 
zusteronderneming Etos, om te 
voorkomen dat het weggegooid 
moet worden.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/ 
toezichtmedicijnen

‘Deze sportkleren hebben een innovatieve 
behandeling gehad op basis van kokosnootschalen 

of koffiedik. Dit is een natuurlijke manier om 
functionaliteiten aan sportkleding toe te voegen 

en jouw manier om een steentje bij te dragen 
aan een beter milieu.’    Bron: Folder Kruidvat

GEBAKKEN LUCHT

GETEST
Koptelefoon 
van Apple
De Apple Airpods waren enkele jaren  
 geleden de trendsetter qua draadloze 
oortjes. Nu komt Apple met de Airpods 
Max (Testoordeel 7,7), de eerste kop
telefoon onder deze merknaam. Zoals  
je van Apple mag verwachten, wijkt hij 
iets af van andere koptelefoons. En is  
hij ook nogal duur met zo’n €630. 
Dankzij de goede geluidskwaliteit en de 
uitstekende actieve ruisonderdrukking 
(noise cancelling) behoort hij tot de top 
van de draadloze koptelefoons. Maar de 
Beste uit de Test, de Sony WH1000XM3 
(€230, Testoordeel 8,8) stoot hij niet van 
de troon. De Applekoptelefoon oogt 
stevig vanwege de metalen afwerking. 
Dat maakt hem wel aan de zware kant 
en kan ten koste gaan van het draag
comfort. De meeste modellen van ande
re merken zijn van plastic. De grootte, 
afwerking en het design maken deze 
koptelefoon in elk geval tot een echte 
eyecatcher. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/airpods-max

Verzekerden 
voortaan beter  
beschermd 
Verzekerden met een betalingsprobleem 
zijn vanaf 1 april beter beschermd.  
Het nieuwe Protocol bij betalingsachter
standen dwingt verzekeraars om mee te 
denken over een oplossing die goed past 
bij de situatie van de klant. 
Verzekeraars moeten bovendien zorgen 
dat alle informatie over (de gevolgen van) 
betalingsachterstanden duidelijk, begrij
pelijk en goed te vinden is. Denkt of weet 
een verzekeraar bijvoorbeeld dat een 
klant financiële problemen heeft? Dan 
geeft hij informatie over schuldhulpverle
ning. Na een eerste betalingsherinnering 
raadt hij de klant aan om contact op te 
nemen. En na een tweede herinnering 
probeert hij ook op andere manieren in 
contact te komen. 
Heeft een klant een betalingsachterstand 
bij meerdere verzekeringen van dezelf
de verzekeraar? Dan moet dit opgevat 
 worden als één openstaande schuld. 
Verder blijft de verzekeraar het aan
spreekpunt voor de betalingsachterstan
den, ook als de schuld is overgedragen 
aan een incassobureau. Op onze site 
geven we een overzicht van de veran
deringen en tips voor het afsluiten van 
verzekeringen. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/cis
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Aangepaste 
voorwaarden  
WhatsApp, sinds 2014 dochterbedrijf 
van Facebook, werkt haar voorwaarden 
wereldwijd bij. Wie niet akkoord gaat, 
zou per 8 februari geen gebruik meer 
kunnen maken van deze dienst. Maar 
door de onrust die onder gebruikers 
ontstond, besloot WhatsApp de  
deadline te verschuiven naar 15 mei. 
 Gelukkig  verandert er in de EU niet 
zoveel.Wijkrijgennamelijkeen  
Europees privacy beleid, dat – min of 
meer – dezelfde omgang belooft met 
onze gegevens als voorheen. Zo krij-
gen we binnen WhatsApp nog steeds 
geen advertenties van derden te zien. 
En  Facebook gebruikt geen WhatsApp- 
gegevens voor ‘een relevantere adver-
tentiebeleving op Facebook’. 
Dat er voor ons niet veel verandert, wil 
niet zeggen dat WhatsApp goed is voor  
je privacy. De inhoud van berichten 
wordt niet bestudeerd, maar bepaalde 
persoonsgegevens en (gedrags)infor-
matie worden wel gebruikt voor com-
merciële doelen van Facebook. Probeer 
daarom eens (samen met vrienden of 
familie) een privacy-vriendelijk alterna-
tief, zoals de app Signal.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/signal

GETEST
Nieuwe beste 
smartwatch
Met de Garmin Venu Sq (€185, Test-
oordeel 8,4)  kun je als recreatieve spor-
ter gemakkelijk je prestaties bijhouden. 
Dit model is sinds eind vorig jaar te koop 
en is Beste uit de Test, mede dankzij 
nauwkeurige metingen van hartslag, 
 afstand en stappen. Het vierkante 
scherm is prettig in het gebruik. Je moet 
even vertrouwd raken met de bediening, 
maar dan is het horloge snel en eenvou-
dig te gebruiken. Je kunt het horloge naar 
eigen smaak aanpassen. Zo worden er 
verschillende wijzerplaten meegeleverd. 
En je kunt ook een zelf gedownloade 
wijzerplaat via je smartphone op de 
smartwatch zetten. Het horloge heeft 
 diverse slimme functies, zoals berichtjes 
ontvangen. Maar als je vooral een ‘smart’ 
horloge wilt en nauwelijks sport, kun je 
misschien beter een andere smartwatch 
kiezen die hoger scoort op deze slimme 
functies.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/venu-sq

Werken aan 
je weerstand
Een goede weerstand helpt om je 
lichaam te beschermen tegen ziek-

tekiemen 
zoals bac-
teriën en 
virussen, 
bijvoor-
beeld het 
corona-
virus. Je 
houdt je 
immuun-
systeem in 

optimale conditie met goede voe-
ding. Zorg dat je de juiste vitamines 
en mineralen binnenkrijgt. Dat zijn 
vitamine C, D en zink. Eet daar-
naast onbewerkt voedsel. Bewerkte 
voedingsmiddelen kunnen ontste-
kingen in je lichaam uitlokken. Je 
herkent ze vaak aan een flinke ingre-
diëntenlijst en een lange houdbaar-
heid. Houd tot slot ook je darmen in 
topconditie, want die zorgen voor de 
afweer van ziekteverwekkers. In de 
Gezondgids van februari/maart staat 
hoe dit precies werkt en wat je voor 
je weerstand kunt doen. Lees het 
(gratis) artikel op consumentenbond.
nl/artikelgezondgids

DUURZAAM

€60.429 
mag je in 2021 belastingvrij 

groen sparen of beleggen
Bron: consumentenbond.nl/groen-sparen

pag.
24

NUMMER 1 | FEBRUARI/MAART 2021

KOFFIE
de positieve effecten van 

Maaltijdvervangers
De samenstelling laat  
vaak te wensen over  
pagina 8

Krachttraining
Houd je spieren in stand  
met oefeningen voor thuis  
pagina 32

TEST

UIT DE GEZONDGIDS

   NIEUWS



CONSUMENTENGIDS MAART 2021  7

Het is een mondvol: de Van Dobben 
Airfryer & Oven Beemster Kaas Croquet-
ten. Deze snack houdt het midden tus-
sen een ovenkroket en een kaassoufflé. 
We proefden ze en bekeken de voedings-
waarde. Na negen minuutjes in de air-
fryer komen de kroketjes er goed uit. Ze 
hebben een mooie krokante buitenkant 
en romige vulling. De smaak valt wel 
tegen: ze zijn een beetje flauw. We had-
den een sterkere kaassmaak verwacht. 
En hoe zit het met de voedingswaarde? 
Met 137 kilocalorieën per stuk krijg je 
ongeveer evenveel energie binnen als 
met een gewone kroket. Maar wel min-
der dan met een kaassoufflé. Die laatste 
bevat met gemak 180 kilocalorieën per 
stuk. We schrikken van de hoeveelheid 
ongezond verzadigd vet. Per stuk krijg je 
hiervan zo’n 4,5 gram binnen. Dat is veel 
meer dan bij een gewone kroket. De hoe-

Tips voor
thuiswerk 
Zit je al snel voorovergebogen 
achter je laptop te werken? Het 
gebruik van een monitor, muis 
en toetsenbord erbij kunnen je 
lichaamshouding een stuk ver
beteren. En door je wifimodem  
of router net wat dichter bij je 
laptop te zetten, kun je de inter
netverbinding verbeteren. En zo 
haperingen bij het videobellen 
voorkomen. 
Op onze site verzamelen we alle 
tips en tests die helpen om je 
werkplek te verbeteren. Zo maak  
je thuiswerken zo comfortabel 
mogelijk. Zowel voor jezelf als 
voor je huisgenoten en digitale 
collega’s.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/ 
thuiswerken

Chique
Croquetten

GEPROBEERD

veelheid ongezond vet is vergelijkbaar 
met die van kaassoufflés. Dit komt mede 
door de vulling. Kaas bevat vaak veel ver-
zadigd vet, vooral belegen en oude kaas. 

De hoeveelheid zout is met 0,78 gram 
per stuk vergelijkbaar met een gewone 
kroket of kaassoufflé. Dat tikt best aan. 
Met wat saus erbij, zoals mosterd, zit je 
zo aan de 1 gram. De aanbeveling is om 
maximaal 6 gram zout per dag binnen 
te krijgen. De snack is te koop bij Albert 
Heijn voor €4,39 (4 x 60 gram).

We schrikken van 
de hoeveelheid 
 ongezond  
verzadigd vet

   NIEUWS
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Extra kosten 
door uitstel 
van zorg 
Patiënten van wie de ziekenhuis-
behandeling is uitgesteld vanwege 
de coronacrisis, kunnen te maken 
krijgen met extra kosten. Dat komt 
omdat in sommige gevallen het 
eigen risico over twee jaar wordt 
aangesproken. 
Ziekenhuizen werken met zogehe-
ten diagnose-behandelcombina-
ties, DBC’s. Het jaar waarin de DBC 
is geopend bepaalt van welk jaar 
het eigen risico wordt aangespro-
ken. Bij uitstel van zorg kan het 
gebeuren dat een vervolg-DBC in 
een nieuw jaar geopend wordt. Het 
ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) bekijkt de 
mogelijkheid om het eigen risico 
los te koppelen van de DBC-syste-
matiek. Maar dit is niet zomaar  
geregeld. En dit biedt dus geen 
oplossing voor wie nu tegen extra 
kosten aanloopt. Heb je vanwege  
de coronacrisis te maken met 
uitgestelde behandelingen en 
moet je daardoor extra eigen risico 
betalen? Dan raden we aan een ver-
zoek om coulance in te dienen bij 
je zorgverzekeraar.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/
uitgesteldezorg

Wij testen doorlopend smartphones. 
Daarbij bekijken we ook welke je het bes-
te kunt kopen als je niet meer dan €300 
wilt uitgeven. Hieronder onze top drie. 
De Xiaomi Mi 10T Lite heeft een groot 
scherm en is er met 64 en 126 GB opslag-
ruimte. Dit model is zelfs geschikt om te 
gebruiken met 5G-netwerken. De Realme 
7 Pro heeft een wat kleiner scherm en is 
daardoor iets compacter. Deze smart-
phone maakte in de test de beste foto’s. 

Goede 
goedkope 
smartphones

De Poco X3 lijkt erg op de 10T Lite van 
Xiaomi. Dit model heeft als enige een 
IP-certificering. Daarmee geeft de fabri-
kant aan dat de smartphone enigszins 
beschermd is tegen stof. In onze val- en 
regenbestendigheidstest deed hij het 
goed, maar zagen we geen grote ver- 
schillen met de andere smart phones.

@ OP ONZE SITE consumentenbond.nl/ 
goedkopesmartphone

BESTE SMARTPHONES TOT €300

GETEST

   NIEUWS

MERK & TYPE RICHTPRIJS TESTOORDEEL DIAGONAAL SCHERM

1 Xiaomi Mi 10T Lite €295 (64 GB) / €330 (128 GB) 7,7 6,7 inch

2 Realme 7 Pro €300 (128 GB) 7,7 6,4 inch

3 Xiaomi Poco X3 NFC €210 (64 GB) / €230 (128GB) 7,6 6,7 inch
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GETEST
Providers 
beoordeeld
Ons panel geeft Simyo in het vierde 
kwartaal van 2020 een 9,1. Daarmee 
scoort deze provider voor mobiele 
 telefonie het best en fors hoger dan de 
8,5 in het derde kwartaal. De panel
l1eden hadden bij Simyo minder proble
men met internet en minder last van 
traag internet. De gebruikers zijn vooral 
erg tevreden over de dienstverlening.  
In het vierde kwartaal zijn er over het 
algemeen minder klachten over bellen 
en sms’en en minder problemen met 
mobiel internet. Gemiddeld 5,6% van 
de panelleden geeft aan dat ze te ma
ken hebben met traag internet. Maar 
het aantal meldingen verschilt sterk per 
provider. Net als vorige keer geven de 
klanten van Vodafone/Ziggo het vaakst 
aan last te hebben van traag internet, 
al gaat het met 8,2% wel om minder 
klachten dan in het derde kwartaal.
 
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
bestemobieleprovider

BETALEN VOOR JE GELD

Handzame 
blender
Met een blender maak je in een handom
draai een lekkere smoothie, soep of saus. 
En dankzij de dichte kan heb je geen last 
van geknoei. Maar eerlijk is eerlijk, het  
zijn wel vaak onhandig grote apparaten. 
Gebruik je de blender vooral voor het 
lichte werk, zoals een smoothie, dan is 
een speciale smoothieblender met een 
kleine kan een aanrader. Onze nieuwe 
Beste Koop is zo’n compact apparaat. 
Met deze NutriBullet Pro 5delig (€80, 
Testoordeel 6,5) bereid je de smoothie 
in een drink beker met 
deksel. Zo kun je hem 
direct opdrinken of 
meenemen. Voor ijs 
crushen is deze blen
der minder geschikt.  

@ OP ONZE SITE
consumenten-
bond.nl/blender

Voedsel  
hergebruiken 
Jaarlijks verspillen we in 
 Nederland ruim 2 miljard kilo 
aan grondstoffen en voedsel. 
De consument is de grootste 
verspiller (53%), gevolgd door 
de verwerkende industrie (19%), 
restaurants en cateraars (12%), 
voedselproducenten (11%) en 
supermarkten (5%). Om hier iets 
aan te veranderen, opent dit jaar 
in het Noord-Brabantse Meijerij-
stad het Europese Circular Food 
Center. Het doel is om jaarlijks  
1 miljard kilo aan verspilde 
grondstoffen en etenswaren te 
hergebruiken binnen de voedsel-
keten. Bijvoorbeeld door te bekij-
ken of voedselafval te gebruiken 
is als diervoeding. Nu wordt dit 
soort afval nog verbrand, gecom-
posteerd of omgezet in biogas. 
Stop zelf ook met verspillen, bij-
voorbeeld door bepaalde levens-
middelen die over de datum zijn 
toch te gebruiken. Lees op onze 
website hoe je weet wanneer dat 
nog veilig is.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
houdbaarheidsdatum

Rabobank dreigt als eerste bank 
met een negatieve rente voor álle 

spaarders. Op consumentenbond.nl/
negatieve-spaarrente staat de  

actuele stand van zaken.

GETEST

   NIEUWS




