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Wetenschap
Er is een tijd geweest dat de wetenschap
geen onderscheid maakte tussen goede en
slechte vetten. Denk aan de tijd van reuzel.
Vet was (en is) vooral energie en hoe meer
je daarvan binnenkreeg, hoe sterker je
werd. Zo was de gedachte. Daarnaast werd
reuzel op de borstkas gesmeerd bij verkoudheid en griep. Om je lichaamswarmte te
behouden en de verkoudheid uit je lijf te
zweten. Gelukkig staat de wetenschap niet
stil en is er voortschrijdend inzicht. Niettemin blijft het lastig om voeding in verband
te brengen met het risico op bepaalde ziektes. Zo werd eerst gewaarschuwd voor te
veel verzadigde vetten vanwege het
risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziektes. Maar inmiddels lijken sommige
verzadigde vetzuren, zoals die uit
zuivel, weer minder ongunstig te
zijn. Wel is aangetoond dat het
vervangen van verzadigd vet door
onverzadigd vet het risico op harten vaatziektes verkleint. Kies daarom zo veel mogelijk onbewerkte,
plantaardige voedingsmiddelen in
plaats van dierlijke. Maar om
nou olijf- of zonnebloemolie
op je borst te smeren bij een
verkoudheid, lijkt mij wat
overdreven. De Gezondgids
volgt de wetenschap op de
voet en blijft feiten van fabels
onderscheiden.
LOES HARLAND

Hoofdredacteur
lharland@consumentenbond.nl
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nieuws
GOED OM TE WETEN

Zie maar eens wijs te worden uit de niet-aflatende stroom nieuwtjes
over gezondheid en voeding. De redactie van de Gezondgids geeft een selectie.

VROEGE OPSPORING
BORSTKANKER MET MRI

Alternatieven voor
vetzuren uit aard- en palmolie
Van pindakaas en chocola tot shampoo en wasmiddel: in veel producten
zitten vetzuren. Vaak komen die uit
aardolie of palmolie. De Wageningen
Universiteit werkt aan de ontwikkeling van een duurzaam alternatief
voor deze vetzuren. Daarvoor worden gisten gebruikt. Deze microorganismen zetten organisch afval
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om in een olie die lijkt op palmolie.
Zo kunnen vetzuren ontstaan die
geschikt zijn voor veel toepassingen.
De universiteit werkt voor dit project
samen met enkele bedrijven. Die
maken reinigings- en hygiëneproducten, cosmetica, coatings en
ingrediënten voor veevoer.
tinyurl.com/vetzuren

Vrouwen met dicht borstweefsel kunnen voortaan een
MRI-scan krijgen om borstkanker op te sporen. De
Tweede Kamer heeft een
motie daarover aangenomen.
Het bevolkingsonderzoek
voor vrouwen van 50 jaar en
ouder gebeurt standaard met
een röntgenfoto van de borst
(mammografie). Als het borstweefsel uit veel klier- en bindweefsel bestaat, is een eventuele tumor niet goed op te
sporen met deze methode.
Per jaar hebben zo’n 80.000
vrouwen die op controle komen dicht borstweefsel.
Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid wilde de MRI-scan
niet standaard opnemen in
het bevolkingsonderzoek. Dit
omdat er nog een onderzoek
loopt naar een alternatief;
een mammografie met contrastvloeistof om een tumor
op te sporen. Maar de resultaten van dit onderzoek laten
waarschijnlijk nog jaren op
zich wachten.
tinyurl.com/borstkankermri

Drink liever niet uit
een beker gemaakt
van bamboe

Eiwitnorm is
gelijk voor alle
volwassenen
De Gezondheidsraad heeft nieuwe normen gepubliceerd voor de inname van
eiwitten. Daarbij gelden voor 60-plussers dezelfde normen als voor andere
volwassenen. De Gezondheidsraad
deed onderzoek naar de behoefte en de
aanbevolen hoeveelheid eiwit voor
(gezonde) ouderen, omdat daar wetenschappelijk discussie over bestaat. Ook
hanteren sommige Europese landen
voor ouderen een hogere norm.
De aanbevolen hoeveelheid eiwitten
voor volwassen mannen ligt rond 62
gram per dag, voor vrouwen is dat 52
gram. Eiwit zit vooral in vis, peulvruchten, vlees, ei, zuivel en noten. Zo bevat
50 gram vis gemiddeld 10 gram eiwitten, een portie magere kwark zo’n 14
gram eiwitten en een gekookt ei ongeveer 7 gram.
tinyurl.com/eiwit60

BIJWERKINGENNIEUWS

Sint-janskruid en
andere medicijnen

Bamboeservies
geeft schadelijke stof af
Vermijd het gebruik van kommen,
borden en bekers gemaakt van
bamboe of mais. Dat adviseert de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Uit onderzoek
van de NVWA is gebleken dat zulk
servies te veel formaldehyde kan
afgeven. Die stof kan maagirritatie
en maagzweren veroorzaken.
Veel lichtgewicht servies wordt
als ‘bamboe’ of ‘mais’ verkocht,
terwijl de basis bestaat uit melamine. Het toevoegen van bamboe
daaraan is verboden, omdat daardoor makkelijker formaldehyde
wordt afgegeven. Servies van
melamine met bamboe of mais is
mat en er zijn vaak vezels te zien.
Er bestaat ook kinderservies
gemaakt van alleen melamine.
Volgens de NVWA is dat veilig,
behalve voor warm eten en drinken voor kinderen tot drie jaar.
tinyurl.com/bamboeservies

99% van de onderzochte
viswinkels en viskramen houdt zich
niet aan de etiketteringsregels

Sint-janskruid is een kruid met gele
bloemen. Sommige medicijnen met
sint-janskruid zijn geregistreerd als
officieel geneesmiddel en verkrijgbaar bij de apotheek. Andere middelen, de supplementen met dit kruid,
zijn niet geregistreerd en te koop bij
de drogist. Deze kruidensupplementen worden gebruikt bij klachten van
depressie. De niet-geregistreerde
middelen kunnen dezelfde bijwerkingen en wisselwerkingen met
andere medicijnen geven als de geregistreerde geneesmiddelen.
In de bijsluiter van het officiële
geneesmiddel staan bijwerkingen
van vermoeidheid en maagdarmklachten. Ook staat daar (en op
apotheek.nl) een lange lijst met medicijnen die je niet samen met
sint-janskruid mag gebruiken. De
werking van die medicijnen neemt
dan namelijk af. Denk aan antistollingsmedicijnen, cholesterolverlagers en maagzuurremmers. Gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen bij depressie kan verder leiden
tot een teveel aan serotonine, een
signaalstof in de hersenen. Symptomen van dit serotoninesyndroom zijn
misselijkheid, koorts, hartkloppingen, angst en verwardheid.
Gebruik sint-janskruid nooit zonder overleg met je apotheker of arts,
zeker niet als je ook andere geneesmiddelen gebruikt.
Wil je een bijwerking melden?
Ga naar mijnbijwerking.nl
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nieuws

Overheid doet
weinig aan
gezondere
voedselomgeving

ANTIPSYCHOTICA ZORGEN
VOOR EXTRA KILO’S
Alle soorten antipsychotica hebben
gewichtstoename (bij het eerste
gebruik) en verstoring van de spijsvertering als bijwerking. Dat blijkt uit
een grote vergelijkende studie van
de Universiteit Maastricht. Wetenschappers namen 404 onderzoeken
hiernaar onder de loep. Het was al
bekend dat deze middelen dikker
kunnen maken, maar uit de analyse
blijkt nu dat ook de nieuwste middelen dit doen. De bijwerking is zelfs
het grootst bij de antipsychotica
clozapine en olanzapine. Deze nieuwe middelen werken juist het best.
Antipsychotica worden voorgeschreven bij psychoses, waarbij iemand last heeft van hallucinaties of
wanen. De onderzoekers vinden dat
artsen bij het voorschrijven ervan
meer aandacht moeten hebben voor
deze bijwerking en preventief leefstijladvies zouden moeten geven.
tinyurl.com/psychose-med
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De Nederlandse overheid kan burgers
beter helpen bij het maken van gezondere voedingskeuzes. Dat stellen
wetenschappers van de universiteiten
van Utrecht en Wageningen. Ze lieten
28 onafhankelijke experts kijken naar
het beleid voor onder meer voedselsamenstelling, prijzen, etikettering en
reclame. Zo heeft Nederland geen
‘suikertaks’ voor ongezonde producten
of een btw-verlaging voor groente en
fruit.
Ook is er geen verbod op reclame
gericht op kinderen tot 18 jaar voor
voedingsmiddelen buiten de Schijf van
Vijf. De overheid kan volgens de onderzoekers verder denken aan een verbod
op fastfoodrestaurants in de omgeving
van scholen of aan vouchers voor gratis
gezonde producten voor bepaalde bevolkingsgroepen. De Consumentenbond
strijdt al jaren voor een gezondere
voedselomgeving.
tinyurl.com/beleidvoedsel

Het maken van gezonde
keuzes is voor kinderen
extra lastig

Zeven landen
werken samen
aan invoering
Nutri-Score
Nederland gaat met zes landen
– België, Frankrijk, Duitsland,
Luxemburg, Spanje en Zwitserland – samenwerken aan de invoering van de Nutri-Score. Dit logo
moet consumenten helpen gezonde keuzes te maken door in de
supermarkt producten met elkaar
te vergelijken. Het systeem beoordeelt producten op onder meer
de hoeveelheid calorieën, suiker,
zout, vet, eiwitten en vezels. Het
geeft daarvoor een score van A
(gezondst) tot E (minst gezond).
Het logo wordt dit jaar in Nederland ingevoerd, maar fabrikanten
zijn niet verplicht het te gebruiken. Er zijn nu al producten te
koop met het logo. Die worden
gemaakt door een fabrikant uit
een van de landen waar het logo
al is ingevoerd, of die meedoet
aan een proefproject. Wij pleiten
al sinds 2019 voor verplicht gebruik van de Nutri-Score.
tinyurl.com/nutriscore-eu

nieuws

GRATIS NIEUWSBRIEF
Misleiding

PRIVACY VOEDINGSAPPS VERBETERD
De app Mijn Eetmeter van het Voedingscentrum bleek tijdens een privacytest van
de Consumentenbond niet beveiligd tegen
het geautomatiseerd raden van gebruikersnamen en wachtwoorden door
hackers. Na onze melding werd het probleem snel verholpen. Ook de app Lifesum,
dat geen beveiliging had voor het raden
van gebruikersnamen, is na onze melding
verbeterd.
De apps FatSecret en MyFitnessPal
hebben niets gedaan met onze bevindingen. Bij FatSecret is de privacy niet
gewaarborgd en kun je de advertentiecookies niet uitzetten. Dat laatste geldt
ook voor MyFitnessPal. ‘Blijkbaar nemen de
makers van deze apps de privacy van hun
gebruikers niet serieus’, zegt directeur van
de Consumentenbond Sandra Molenaar.
tinyurl.com/appsprivacy

Coronapatiënten
meten eigen
zuurstofgehalte
Thuisverblijvende coronapatiënten in
Drenthe meten zelf het zuurstofgehalte in
hun bloed. Verslechtering van hun ziekte
kan daardoor snel worden opgespoord om
een ziekenhuisopname te voorkomen.
Een verlaagd zuurstofgehalte in het
bloed duidt op een beginnende ontsteking. De patiënten doen de meting met
een apparaatje via hun vinger. Zorgcentrale Noord-Nederland monitort de resultaten
en waarschuwt zo nodig de huisarts. Die
kan dan het medicijn dexamethason voorschrijven, wat normaal pas in het ziekenhuis gebeurt.
tinyurl.com/coronazuurstof

Bijna 25.000 geïnteresseerden krijgen elke maand
de Gezondgids Nieuwsbrief
in hun mailbox. In de laatste Nieuwsbrief stonden
onder meer de volgende
onderwerpen:
➜ Dankzij een klacht van
ons bij de Reclame Code
Commissie vermeldt
Almhof voortaan op de
verpakking van magere
kwark dat er yoghurt in zit.
➜ In een gratis artikel uit
onze Geldgids lees je waarom banken je kunnen bellen als je een groot geldbedrag overmaakt.
➜ Tips over hoe je smartphone kan bijdragen aan je
gezondheid.
Nieuwsgierig geworden?
Lees de Gezondgids
Nieuwsbrief voortaan ook
en meld je aan via
gezondgids.nl/
nieuwsbrief

Vrouwen ouder dan 50 worden vanaf januari 2024
weer om de 2 jaar gescreend op borstkanker.
Sinds 2020 gebeurt dit tijdelijk om de 3 jaar.
BRON: RIJKSOVERHEID
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