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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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COLUMN
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

We krijgen over het algemeen meer dan 
voldoende eiwit binnen. Maar toch houdt 
de trend van proteïnerijke producten aan. 
Zo verkoopt Albert Heijn proteïne-rogge-
brood van het merk Smaakt (€2,29 per 
250 gram, 5 sneetjes). Dit bestaat voor 
ongeveer één vijfde uit eiwit en bevat 
ruim de helft minder koolhydraten dan 
regulier roggebrood. Het past daarmee 
in een koolhydraatarm dieet. Het hoge 
eiwitgehalte komt grotendeels door de 
toevoeging van tarwe-eiwit en eiwitrijk 
sojameel en sojagrut (grof gemalen 
sojabonen). Daarnaast bevat het, net als 
gewoon roggebrood, flink wat vezels. En 
er zit een flinke schep lijnzaad en zonne-
bloempitten doorheen. Die bevatten veel 

Roggebrood 
met extra proteïne

olie, waardoor in dit roggebrood 10% vet 
zit. Het gaat wel om gezonde onverzadig-
de vetten. Ondanks het hoge vetgehalte 
is het minder smeuïg dan gewoon rogge-
brood. Het is zelfs aan de droge kant. 
Maar wel lekker stevig en qua smaak niet 
verkeerd. Vraag blijft wat de meerwaarde 
is ten opzichte van gewoon roggebrood 
dat al gezond en vezelrijk is. 
Voor wat koolhydraten hoef je overigens 
niet bang te zijn. Aanbeveling is zelfs om 
40 tot 70% van je dagelijkse energie-inna-
me uit koolhydraten te halen. ‘Gewoon’ 
volkoren(rogge)brood is daar een prima 
bron voor. Daarnaast is het een stuk 
goedkoper: voor het geknutsel met extra 
eiwitten betaal je een lieve duit meer. 

GEPROBEERD

Onvergetelijk
De zomervakantie staat voor de deur, maar 

die ziet er wat anders uit dan we als gezin  

gepland hadden. Wat voor ons eigenlijk 

een onvergetelijke reis naar Amerika had 

moeten worden, wordt nu een – vast ook 

onvergetelijke – week Groningen. We 

hebben na lang wikken en wegen zelf de 

knoop doorgehakt en de reis geannuleerd. 

Een lastige beslissing, maar we hadden veel 

aan de adviezen van mijn collega’s bij de 

Consumentenbond.

Het wordt in deze tijd goed duidelijk dat 

het belangrijk is dat de Consumentenbond 

er is. Alles wat we doen, is mooi samen te 

vatten in één zin: we zijn op de wereld zo-

dat je de beste keuzes kunt maken en krijgt 

waar je recht op hebt. Voor onze vakantie 

betekent dat dat we met alle informatie 

en antwoorden op onze vragen de juiste 

beslissing hebben kunnen nemen. En dat 

we dankzij de acties van de Consumenten-

bond geen genoegen hoeven te nemen met 

vouchers voor onze vluchten, maar dat we 

het geld hebben terug gekregen. Dat zouden 

we zelf niet voor elkaar gekregen hebben. 

Ik wens iedereen een fijne en gezonde 

zomer toe, in het buitenland of in ons 

prachtige eigen land.

   NIEUWS

ACTUEEL
GETEST, GEPROBEERD & ANDER NIEUWS
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Mondkapjes 
kopen 

Sinds het coronavirus in Neder-
land rondwaart, is de interesse in 
mondkapjes flink toegenomen. 
Sinds 1 juni zijn ze zelfs verplicht 
in het openbaar vervoer. Het gaat 
daarbij om niet-medische mond-
kapjes; de medische maskers zijn 
bedoeld voor zorgpersoneel. De 
prijzen van die niet-medische 
wegwerpmondkapjes variëren 
bij supermarkten, drogisterijen 
en webwinkels van zo’n €0,40 tot 
€0,80 per stuk (zie onderstaande 
link voor een prijzenoverzicht). 
Het gebruik van niet-medische 
mondkapjes heeft voor- en nade-
len. Zo zou het dragen ervan kun-
nen helpen om de verspreiding 
van het virus te beperken. Maar 
mondkapjes kunnen ook een vals 
gevoel van veiligheid geven en 
bij onjuist gebruik het risico op 
besmetting verhogen. Gebruik 
ze dus op de juiste manier en blijf 
de andere maatregelen (zoals 
1,5 meter afstand houden, han-
den wassen met water en zeep) 
naleven. Kijk op onze website 
voor antwoorden op veelgestelde 
vragen.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/mondkapjes

 Ruim 11.500 panelleden vulden  onze 
enquête over microplastics in. 85% vindt dat 
het bewust toevoegen van microplastics aan 

verzorgingsproducten verboden moet worden 
(zie pagina 88). Ook meedoen aan ons panel? 

Meld je aan op panel.consumentenbond.nl

DOE MEE

Laptop van 
de zaak 
verzekerd?
Nu we massaal thuiswerken, is de kans op 
een ongelukje met de laptop van de zaak 
groter dan normaal. De verantwoorde-
lijkheid voor dit soort bedrijfsapparatuur 
ligt in de regel bij de werkgever. Al ben je 
bij verwijtbare nalatigheid of roekeloze 
omgang met de laptop vaak wel aanspra-
kelijk voor schade en diefstal.
De meeste inboedelverzekeraars volgen 
deze lijn ook. ‘Wij verzekeren spullen van 
de werkgever niet’, laten Centraal Beheer 
en FBTO bijvoorbeeld weten. Tijdens de 
coronacrisis kennen zij wel een coulance-
regeling. ‘Het kan zijn dat kleine onder-
nemers dit niet goed hebben geregeld. 
Als de klant dan problemen krijgt, zijn we 
coulant.’ Bij concurrent Aon zijn geleende 
of gehuurde spullen van de werkgever in 
je woonhuis wél verzekerd.
Gebruik je bij het thuiswerken je eigen 
spullen, dan vallen die onder je inboedel-
verzekering. Veel verzekeraars hebben 
de dekking van mobiele apparatuur wel 
flink uitgekleed. Controleer daarom de 
voorwaarden van je inboedelverzeke-
ring, of maak heldere afspraken met je 
werkgever. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/ 
laptop-verzekerd

GETEST
Rondje rennen 
met gps 
De Fitbit Charge 4 is een zeer veelzijdige 
activity-tracker. Voorganger Fitbit Charge 
3 was Beste uit de Test; deze Charge 4  
neemt dat predicaat over met het Test-
oordeel 8,0. Belangrijkste vernieuwing 
is de ingebouwde gps. Daarmee is een 
rondje hardlopen zeer nauwkeurig vast 
te leggen. Stappen tellen doet hij overi-
gens ook heel goed. En de hartslagmeter 
is beter dan die van de Charge 3. Vooral 
tijdens matige inspanning, zoals wande-
len of klussen, legt hij de hartslag heel 
nauwkeurig vast. Een minpunt is dat het 
scherm nogal sterk reflecteert. Daardoor 
is het tijdens buiten sporten lastig af te 
lezen. De Fitbit Charge 4 kost €150.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/fitbitcharge4

   NIEUWS
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Parkeergeld 
niet meer 
vergeten 
Via de parkeerapp betalen als je ergens 
parkeert, is superhandig. Maar soms ben 
je allang weer thuis en denk je opeens 
‘oei, ik ben vergeten om de parkeeractie te 
stoppen!’. Dat kan handenvol geld kosten. 
Er is een oplossing voor de vergeetachti-
gen: neem een ParkAlert. 
Het systeem bestaat uit een app op je 
smartphone die gekoppeld is met de 
parkeerapp die je gebruikt en een losse 
‘knop’ in de auto die via bluetooth met je 
smart phone ‘praat’. Parkeer je de auto 
ergens en vergeet je de parkeeractie te 
starten, dan attendeert de app je erop dat 
je te ver van de auto bent en nog geen par-
keeractie hebt gestart. En als je wegrijdt 
zonder de actie te stoppen, krijg je ook 
een alarm. We hebben de app geprobeerd: 
hij werkt goed, maar de knoopcelbatterij 
raakt wel snel leeg. Het systeem met één 
jaar service kost €48, na het eerste jaar 
betaal je €15 per jaar. Bestellen kan via 
parkalert.eu. 

Duurdere 
auto’s per  
1 juli? 
Het bpm-tarief (de aanschafbelasting) 
wordt vanaf 1 juli gebaseerd op de 
nieuwe CO2-testmethode. Auto’s die 
meer CO2 uitstoten, kunnen daardoor 
zwaarder belast worden en dus meer 
gaan kosten.

Bpm is de ‘aanschafbelasting’ voor 
personenauto’s en motorrijwielen. Dit 
bedrag is verwerkt in de verkoopprijs. 
De bpm-tarieven worden via de nieuwe 
 methode budgetneutraal omgerekend, 
waardoor consumenten gemiddeld niet 
meer moeten gaan betalen. Maar per 
auto kan er wel een flink verschil ont-
staan. Volgens Bovag en RAI Vereniging 
worden vooral kleine auto’s relatief  
hard geraakt. Dit nadeel weegt niet 
op tegen de verlaging bij (veel minder 
verkochte) grote auto’s. Zo zou je volgens 
deze  brancheverenigingen voor een 
Volkswagen Up 60 pk per 1 juli €855 meer 
bpm betalen, terwijl de auto onveran-
derd is. Voor de Citroën C3 zou de bpm 
gemiddeld zelfs €984 hoger worden met 
de nieuwe rekenmethode. Voor volledig 
elektrische auto’s betaal je nu overigens 
geen bpm. We gaan volgen hoe de prijzen 
zich ontwikkelen de komende maanden.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/autos-duurder

Periodiek 
vasten:  
terecht een 
hype?

Intermit
tent fasting 
oftewel 
periodiek 
vasten is 
populair. 
Bij deze 
dieet
methode 
eet je een 
paar dagen 

per week of een deel van de dag 
weinig tot niets. Dit zou niet alleen 
helpen om af te vallen, maar ook be
schermen tegen allerlei aandoenin
gen. Evolutionair gezien lijkt het een 
logische afvalmethode. Ons lichaam 
is namelijk gewend om met voedsel
tekorten om te gaan, meer dan met 
te veel voedsel. Maar maakt het dieet 
de beloftes waar? En hoe werkt het 
precies? Volgens experts heeft inter
mittent fasting zeker voordelen,  
maar zijn veel positieve effecten  
nog onvoldoende bewezen. Lees het 
(gratis) artikel: consumentenbond.nl/ 
artikelgezondgids.

HANDIG
Kan de buitenkant van je huis wel een lik verf 

 gebruiken? Met onze schilderdienst vind je in een 
paar stappen een vakschilder voor je klus. Je krijgt 

zes jaar garantie. Kijk voor meer informatie op 
consumentenbond.nl/schilderdienst. 

Lactose-intolerantie  
is iets anders dan 
koemelkallergie

NUMMER 3 | JUNI 2020 | €6,25

Periodiek vasten
Niet de calorieën, 

maar de uren tellen 
pag. 32

pag.
8

Lactose
zomaar alle zuivel

schrap niet

UIT DE GEZONDGIDS

   NIEUWS
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Albert Heijn stapt over op digitale 
koopzegels, in de AH-app. En belooft 
6% rente, dat is bijzonder hoog. Wij 
ontdekten wel een privacyprobleem:  
de app communiceerde zonder toe-
stemming met het advertentiesysteem 
van Google. Die fout is nu hersteld.

Per 1 juni is Albert Heijn gestopt met de 
uitgifte van papieren zegelboekjes. Je 
krijgt nu digitale koopzegels (€0,10 per 
€1 aan boodschappen), die je met de 
Albert Heijn-app bijhoudt. Het sparen 
gaat eenvoudig: bij de kassa laat je 
de virtuele bonuskaart op je telefoon-
scherm scannen en klaar ben je. Een 
promotiecampagne belooft ‘sparen met 
6% rente’. Dit enorm hoge percentage 
blijkt in de praktijk te kloppen. Maar je 
krijgt de rente pas uitgekeerd als je een 
‘koop zegelboekje’ (490 zegels) vol hebt. 
De digitale koopzegels leveren vooral  

Goedkopere
iPhone   
Er is een nieuwe – voor Apple- 
begrippen voordelige – iPhone  
op de markt gebracht. De iPhone 
SE (2020) is te koop vanaf €489.  
De duurste uitvoering (met  
256 GB opslagcapaciteit) kost  
€659. Deze SE lijkt sprekend op 
eerdere modellen van Apple:  
hij heeft vrij brede randen rond  
het scherm en een vingerafdruk-
sensor op de voorkant. 
Aan de binnenkant is de SE heel 
modern. Zo heeft hij de A13-chip 
uit de duurste iPhone-modellen, 
waardoor hij op prestaties ruim 
een 9 scoort in onze test. De accu-
duur valt tegen, en dat is een van 
de redenen waarom het Testoor-
deel op een 7,0 uitkomt. Dat is een 
stuk lager dan het Testoordeel van 
de huidige Apple-topmodellen, 
maar daar betaal je dan ook meer 
dan het dubbele voor. De iPhone 
SE is verkrijgbaar in zwart, wit en 
rood. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/iphone-se

Digitale
AH-Koopzegels

GEPROBEERD

spaargemak en een aantrekkelijk rente-
bedrag op voor degenen die altijd  
boodschappen bij Albert Heijn doen  
en een spaarpotje willen aanleggen. 
Maar Albert Heijn is niet de goedkoopste 

supermarkt. Doe je de boodschappen bij 
de voordeligste supermarkt, dan houd je 
aan het einde van de maand waarschijn-
lijk meer over. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/ 
digitalekoopzegels

GEPROBEERD

Het sparen met 
maar liefst 6% rente 
blijkt te kloppen

   NIEUWS
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Juridische  
bijstand in 
coronatijd
Vanwege de coronacrisis zijn er 
meer conflicten, zoals over werk, 
geannuleerde reizen en evene-
menten. Juridische hulp kan dan 
welkom zijn, maar hiervoor nog 
een rechtsbijstandverzekering 
afsluiten is lastig.
Heb je al een rechtsbijstandver-
zekering en krijg je problemen 
met een al geboekte vakantie of 
afgesproken aannemersklus in 
de zomer? Dan kun je met zo’n 
geschil – als het onder de dek-
king valt – naar de verzekeraar 
stappen. Dat kan vaak niet als je 
hiervoor nu pas een rechtsbij-
standverzekering afsluit. Je krijgt 
namelijk geen juridische hulp 
bij ‘voorziene’ gebeurtenissen. 
Verzekeraars beoordelen dit vaak 
per geval. Bij bijvoorbeeld Arag 
zijn de genoemde kwesties niet 
gedekt als de verzekering na  
9 maart 2020 is afgesloten. Univé 
laat weten dat je voor al geboekte 
reizen geen rechtsbijstandverze-
kering meer kunt afsluiten.
Heb je wel dekking op de nieu - 
we polis, dan geldt er soms een 
wachttijd van drie maanden 
voor een claim of minimum 
schadebedrag. 

@ OP ONZE SITE  
consumentenbond.nl/ 
rechtsbijstand-corona

In onze nieuwste printertest zitten 
meerdere alles-in-éénprinters met 
inkttanks. Deze printers zijn duur in 
aanschaf, maar je print er heel lang mee. 
In de inkttanks zit namelijk tien keer zo 
veel inkt als in veel losse cartridges. De 
Canon Pixma G4050 is met een 7,2 als 
Testoordeel de beste. Hij drukt alleen 
in zwart af. De HP Smart Tank Plus 570 
print ook in kleur en krijgt een 7,1. Door 
de hoge aanschafprijs is dit type printer 

Nieuwe 
printers met 
inkttank getest 

pas financieel interessant als je per 
maand zo’n 80 pagina’s of meer print. 
Haal je dat bij lange na niet? Kijk dan  
in onze Vergelijker op de website. Daar 
geven we per aantal printjes per maand 
aan welke printer de beste keuze voor je 
is. We hebben meer dan 200 inkjet- en 
laserprinters getest. 

@ OP ONZE SITE consumentenbond.nl/ 
printer/vergelijker

TOP 3 INKTTANKPRINTERS (ALLES-IN-ÉÉN)

GETEST

   NIEUWS

MERK & TYPE RICHT-
PRIJS

TEST-
OORDEEL

AFDRUK-
PRESTATIES

AFDRUK-
GEMAK

KOPIËREN SCANNEN ZWART 
OF KLEUR 

Canon Pixma G4050 €325 7,2  6,0 7,7 6,8 7,1 zwart

HP Smart Tank Plus 570 €300 7,1 6,3 6,3 6,0 7,3 kleur

Epson EcoTank ET-M2120 €305 6,9  5,5  6,7  5,8  6,4 zwart
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Videobellen 
voor grote 
groepen
Google Meet is sinds kort gratis te  
gebruiken voor iedereen met een  
Google-account. 

Is Google Hangouts met een maximum 
van 10 personen ‘te krap’ voor je? Dan 
kan Google Meet een gebruiksvriendelijk 
alternatief zijn. Deze videobel-app en 
webapplicatie is geschikt voor grotere 
groepen deelnemers met een maximum 
van 100 personen. Je moet wel een 
Google- account hebben om een ver-
gadering te kunnen starten én om aan 
een vergadering deel te nemen. Zo volgt 
Google hoe je de dienst gebruikt en met 
wie je contact hebt. Hierdoor is Google 
Meet geen privacy-vriendelijke optie. 
Maar gebruiksvriendelijk is de dienst 
wel: de app is makkelijk te installeren  
en ook via de browser start je zo een  
gesprek. Tijdens een gesprek kun je 
eenvoudig de beeld- en geluidskwaliteit 
 aanpassen en het beeldscherm delen.  
Tot september biedt Google de dienst 
gratis aan voor iedereen met een  
Google-account. Daarna blijft tot één  
uur bellen gratis, geeft Google aan.  
Voor betalende zakelijke gebruikers is 
Google Meet al langer op de markt.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/google-meet

VAKANTIEGELD

Herbruikbaar 
harenfilter
Huisdieren zoals honden en katten geven 
veel plezier, maar ook wat ergernis: die 
haren blijven altijd aan je kleren kleven. 
Mielano heeft nu een herbruikbaar filter 
dat je bij de was in de machine doet. Het 
filter zou ervoor moeten zorgen dat kle-
dingstukken zonder beschadigingen haar- 
en stofvrij uit de was komen. Wij kochten 
online een set van twee filters voor €19,95 
en beoordeelden of de haren van twee 
katten en een hond in het filter belanden. 
De filters zijn eenvoudig te gebruiken en 
passen prima in de machine. De plastic 
rand veroorzaakt wel wat herrie tijdens 
het wassen. Maar helaas was het eind-
resultaat na diverse pogingen teleurstel-
lend: alle haren zaten nog op de kleren en 
het filter bleef leeg. 

Zorgcijfers 
en -trends 
Voor 2020 kozen 1,1 miljoen 
Nederlanders een nieuwe zorg-
verzekering. Dat blijkt uit de 
jaarlijkse Zorgthermometer van 
Vektis, informatiecentrum voor 
de zorg. Het overstappercentage 
komt daarmee op 6,5 (dit was  
7% een jaar eerder). Ruim drie-
kwart van de overstappers koos 
een naturapolis: een verzeke-
ring waarbij je alleen de zorg bij 
een gecontracteerde zorgverle-
ner volledig vergoed krijgt.  
Het aantal collectief verzeker-
den daalt al jaren. In 2020 heeft 
63,5% een collectieve zorgverze-
kering, tegenover 65,3% in 2019. 
De gemiddelde jaarpremie be-
draagt dit jaar €1448. Dat is een 
lichte daling ten opzichte van 
vorig jaar (€1453). 
Een standaard eigen risico van 
€385 blijft het populairst: 86,7% 
koos hiervoor. De grote meer-
derheid (83,2%) is aanvullend 
verzekerd, al wordt dit ook min-
der de laatste jaren. Meer cijfers 
en feiten over de zorgverzeke-
ring op consumentenbond.nl/
zorgverzekering2020

ondervraagden van ons Consumenten-
bondpanel zet het vakantiegeld dit jaar 

op de spaarrekening, 26,6% denkt nog op 
 vakantie te gaan. Ruim 13% besteedt het 

geld aan onderhoud van de eigen woning.

   NIEUWS

37% van de 6691

GEPROBEERD


