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Inmiddels werk ik – net als zovelen – langer 
dan een jaar vanuit huis. Welgeteld vier keer 
ben ik in deze tijd naar kantoor geweest en 
heb ik mijn fijne collega Else Meijer gezien. 
Dat was niet alleen nuttig, maar vooral heel 
gezellig. Want in de tussentijd zit ik, sociaal 
gezien, toch een beetje te verpieteren.

Zo heb ik al langer dan een jaar ook mijn 
wekelijkse yogaclubje moeten missen, net 
als de ontspannen oefeningen. De keren dat 
ik thuis mijn matje heb uitgerold, zijn op de 
vingers van één hand te tellen. Niettemin 
heb ik nog steeds profijt van mijn eerdere 
lessen. Ik ben me dankzij yoga bijvoorbeeld 
meer bewust geworden van mijn eigen lijf. 
Hierdoor ben ik sneller alert als ik spanning 
voel, of dat nu fysiek is of mentaal. Met een 
paar oefeningen kan ik gelukkig vaak 
erger voorkomen. 

Dat hoeven trouwens niet per se 
yoga oefeningen te zijn. Een flinke 
wandeling kan ook spanning wegne-
men, of ervoor zorgen dat ik me 
beter en fitter voel dan wanneer ik 
de hele dag achter mijn bureau blijf 
zitten. Het is dus niet alleen yoga 
dat goed werkt bij mijn fysieke en 
mentale kwaaltjes. Elke beweging, 
hoe klein ook, is beter dan nietsdoen. 
Niettemin ga ik toch proberen om 
– naast mijn regelmatige wandelin-
gen – de yogamat iets vaker uit te 
rollen. Want wat meer ontspanning 
kan natuurlijk nooit kwaad.

Lekker in je lijf

LOES HARLAND
Hoofdredacteur
lharland@consumentenbond.nl
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Een onafhankelijke Consumentenbond
Wij zijn er voor consumenten. En we zijn ván consumenten. Samen maken we 
kiezen makkelijker, kopen veiliger en markten eerlijker. We bewaken bij alles wat 
we doen onze objectiviteit en onafhankelijkheid. We laten ons niet  beïnvloeden 
door politieke en commerciële belangen. Het belang van de  consument staat bij 
ons voorop.
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Zie maar eens wijs te worden uit de niet-aflatende stroom nieuwtjes  

over gezondheid en voeding. De redactie van de Gezondgids geeft een selectie. 

GOED OM TE WETEN
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De overheid moet meer doen om ver-
schillen in gezondheid tussen groepen 
burgers kleiner te maken. Dat adviseert 
de Raad voor de Volksgezondheid & 
Samenleving (RVS), een adviesorgaan 
voor de regering. Daarbij moet de over-
heid zich vooral richten op maatschap-
pelijke problemen als werkloosheid, 
schulden en een ongezonde leefom-
geving. Die zorgen er namelijk voor dat 
bepaalde groepen minder kans hebben 
op een gezond leven. Zo is bekend dat 
wie in armoede leeft, gemiddeld meer 

gezondheidsproblemen heeft en  
eerder overlijdt. 

Volgens de RVS moeten gemeenten 
het aantal fastfoodzaken en snackbars 
kunnen beperken. De raad pleit ook 
voor een suikertaks, btw-verlaging op 
groente en fruit en een verbod op  
reclame voor ongezond eten. De  
Consumentenbond steunt de RVS in 
haar pleidooi voor een gezondere 
voedselomgeving. 
tinyurl.com/eerlijkgezond

consumentenbond.nl/suiker

Aanpak  
gezondere 
voeding heeft 
gefaald
De afspraken die voedingsfabri
kanten met de overheid hebben 
gemaakt om hun producten min
der zout, zoet en vet te maken, 
hebben weinig opgeleverd. Dat 
stelt de Consumentenbond, die 
pleit voor veel strengere regels 
voor voedingsfabrikanten. 

Het ‘Akkoord Verbetering Pro
ductsamenstelling’ liep tot 2020 
en was gebaseerd op afspraken 
die fabrikanten en supermark
ten zelf opstelden. Momenteel 
werkt het ministerie van Volks
gezondheid aan een nieuwe 
aanpak. De Consumentenbond 
wil dat de overheid strenge, wet
telijke normen gaat opleggen 
aan de voedingsindustrie, zodat 
het voor consumenten makkelij
ker wordt om gezonde(re) keu
zes te maken.
tinyurl.com/aanpakgezond

Gelijke kans op gezond 
leven voor iedereen
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Schijf van Vijf 
voor veganisten
De Nederlandse Vereniging voor  
Veganisme heeft een voedingsschijf 
voor veganisten ontworpen. Daarin is 
te zien waar een gezond veganistisch 
dieet uit bestaat. De vijf categorieën 
zijn volkorengranen, groente, fruit, 
peulvruchten en noten. Ook tofu en 
tempeh staan in de schijf, evenals de 
supplementen omega-3, vitamine B12 
en vitamine D.

De vereniging wilde een alternatief 
voor de Schijf van Vijf van het Voedings-
centrum, waar dierlijke producten als 
vlees, vis, zuivel en ei in staan. In 2016 
vernieuwde het Voedingscentrum de 
voedingsschijf met meer groente, peul-
vruchten en noten. Bewerkt vlees staat 
sindsdien niet meer in de schijf. 
tinyurl.com/veganschijf5

Britten krijgen door de suikertaks  
per week 29,5 gram minder suiker  
binnen uit frisdrank dan voorheen
BRON: TINYURL.COM/BMJ-SUIKERTAKS

Meer complicaties na 
plastische chirurgie 
in buitenland
Plastisch chirurgen zien steeds meer 
patiënten die na een cosmetische  
behandeling in het buitenland in een 
Nederlands ziekenhuis belanden met 
ernstige complicaties, verminkingen of 
blijvend letsel. Dat stelt de Nederlandse 
Vereniging voor Plastische Chirurgie 
(NVPC). De vereniging waarschuwt voor 
de gevaren van ‘medisch toerisme’ en 
pleit voor betere voorlichting.

Een cosmetische ingreep in landen als 
Turkije, Colombia, de Dominicaanse 
Republiek en Thailand is vaak goedko
per, maar de kwaliteitseisen zijn daar 
vaak ook lager. Ook worden nogal eens 
meerdere ingrepen tegelijk gedaan. 
Denk dan aan een buikwandcorrectie, 
liposuctie en het opvullen van billen 
met eigen lichaamsvet. Dat vergroot de 
kans op complicaties. 

De NVPC raadt het ondergaan van 
ingrepen in het buitenland af.
tinyurl.com/plastisch

Kijk uit met 
cosmetische 

chirurgie in het 
buitenland

BIJWERKINGENNIEUWS

Desloratadine  
en depressieve 
stemming
Bij het gebruik van desloratadine kan 
een depressieve stemming ontstaan. 
Deze bijwerking staat niet in de bij
sluiter. Desloratadine is een medicijn 
dat artsen voorschrijven om klachten 
te verlichten bij verschillende aller
gieën, zoals hooikoorts en netelroos. 
Desloratadine is verkrijgbaar als 
Aerius, Neoclarityn en onder de ei
gen naam.

Bijwerkingencentrum Lareb ont
ving meldingen van een depressieve 
stemming bij het gebruik van des
loratadine. Vaak begonnen de klach
ten van depressieve gevoelens een 
paar dagen na het gebruik van het 
middel. Bij de meesten verdwenen 
de klachten wanneer ze ermee stop
ten. In enkele gevallen was ook spra
ke van suïcidale gedachten.

Bij de meldingen is het niet altijd 
zeker geweest dat de depressieve 
gevoelens daadwerkelijk veroor
zaakt zijn door desloratadine. Klach
ten van depressie komen namelijk 
vaker voor en kunnen ook andere 
oorzaken hebben. 

De bijsluiter van desloratadine 
noemt depressieve stemming of 
depressie niet, terwijl andere bijslui
ters van vergelijkbare middelen, 
zoals (levo)cetirizine, dat wel doen. 

Blijf nooit rondlopen met depres
sieve gevoelens, maar bespreek ze 
met anderen. Hiervoor kun je ook bij 
je arts of apotheker terecht. 

Wil je een bijwerking melden? 
Ga naar mijnbijwerking.nl
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Europa toetst 
nieuwe kanker-
medicijnen  
strenger 
Lang niet alle kankermedicijnen die in 
de Verenigde Staten versneld worden 
goedgekeurd, doorstaan in Europa de 
toets voor veiligheid en kosteneffectivi-
teit. Dat blijkt uit onderzoek van inter-
nationale wetenschappers. Zij wilden 
weten of deze medicijnen ook worden 
vergoed in het Engelse gezondheids-
zorgstelsel, de National Health Service 
(NHS). Daarvoor is na goedkeuring van 
het Europese medicijnagentschap EMA 
nog een extra onderzoek nodig door het 
Engelse instituut NICE. 

Van 1992 tot 2017 keurden de Ameri-
kanen 93 middelen versneld goed. Van 
die 93 medicijnen beoordeelde het NICE 
er 52. Daarvan kregen 45 de aanbeve-
ling voor een NHS-vergoeding. Van  
de overige 7 was de bewijslast onvol-
doen de en/of waren de kosten te hoog 
ten opzichte van de effectiviteit. Van de 
fabrikanten van de 45 aanbevolen 
medi cijnen moest 86% nog wel aanvul-
lend bewijs leveren of de prijs verlagen.
tinyurl.com/medicijntoets

ARTSEN WILLEN 
DUURZAMERE ZORG
Steeds meer zorgprofessionals en 
-studenten willen dat de zorg duur-
zamer wordt. Dat stelt het Milieu-
platform Zorgsector. Deze vereni-
ging helpt zorginstellingen zaken  
als beleid, inkoop, energieverbruik 
en vervoer milieuvriendelijker te 
maken. Onlangs verenigden 16 
werkgroepen zich in de Groene Zorg  
Alliantie om het onderwerp op de 
agenda’s te zetten van de politiek, 
zorgbestuurders en koepelorganisa-
ties. 

De alliantie is een aanvulling op de 
Green Deal Zorg 2.0. Daarbij zijn ruim 
200 ziekenhuizen en andere zorg-
organisaties aangesloten. Zij zegden 
toe zich in te spannen voor onder 
meer CO2-vermindering in de zorg.
tinyurl.com/groenezorg

Landen mogen 
vaccinatie  
verplicht stellen
Europese landen mogen hun 
burgers verplichten zich te laten 
vaccineren, bijvoorbeeld als dat 
nodig is voor de volksgezond
heid. Dat stelt het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens in 
een zaak over de vaccinatieplicht 
in Tsjechië. Daar moeten inwo
ners hun kinderen verplicht  
laten inenten tegen negen ziek
tes. Wie dat niet doet, riskeert 
een boete. Bovendien mogen 
nietingeënte kinderen niet naar 
de kleuterschool.

De uitspraak is van belang 
voor de vaccinatiecampagne 
tegen het coronavirus, menen 
juristen. Het Nederlandse kabi
net heeft altijd gezegd dat een 
vaccinatie tegen covid19 vrij
willig is.
tinyurl.com/vaccinatieplicht
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Minder extra  
ijzer nodig bij  
bloedarmoede
De richtlijnen voor de inname van ijzersup
plementen bij bloedarmoede door een ijzer
tekort zijn veranderd. Dit publiceerde het 
Nederlands Huisartsen Genootschap in de 
nieuwste behandelstandaard. Kinderen van
af 12 jaar en nietzwangere volwassenen 
hoeven in plaats van een tot driemaal daags 
nu maar twee keer per week eenzelfde dosis 
ferrofumaraat (alleen op recept) te nemen. 

Uit onderzoek blijkt dat het nietdagelijks 
innemen even effectief is en tot minder bij
werkingen, zoals obstipatie, leidt. Ook zijn de 
kosten lager. Voor kinderen tot 12 jaar is het 
advies nu eenmaal daags een dosis in plaats 
van driemaal per dag. Dat eerste is beter vol 
te houden, blijkt uit onderzoek.
tinyurl.com/bloedijzer

Een goed anti-zonne brandmiddel  
koop je vanaf €8. Uit onze test komen 
diverse verantwoorde producten
BRON: CONSUMENTENBOND.NL/VEILIG-ZONNEN

GRATIS NIEUWSBRIEF

Verbod op E171
Bijna 25.000 geïnteres
seerden krijgen elke maand 
de Gezondgids Nieuwsbrief 
in hun mailbox. In de laat
ste nieuwsbrief stonden 
onder meer de volgende 
onderwerpen:

 ➜ Er gaat eindelijk een 
verbod komen op het ge
bruik van de kleurstof E171

 ➜ Welke pastasaus bolog
nese komt als gezondste 
uit onze test?

 ➜ Handige tips om veilig 
schoon te maken

 ➜ Wij schreven een brief 
aan demissionair staats
secretaris Paul Blokhuis 
over de invoering van de 
NutriScore

 
Nieuwsgierig geworden? 
Lees de Gezondgids 
Nieuwsbrief voortaan ook 
en meld je aan via
gezondgids.nl/ 
nieuwsbrief

BIJ DEMENTIE LIEVER 
GEEN MEDICIJNEN 
TEGEN DEPRESSIE
Er zijn effectievere manieren dan anti-
depressiva om symptomen van depres-
sie te behandelen bij patiënten met 
dementie. Dat stellen Canadese weten-
schappers op basis van onderzoek. Ze 
vergeleken hiervoor 256 studies (onder 
in totaal ruim 28 duizend personen)  
met elkaar. 

Onder meer activiteiten om de herse-
nen te stimuleren, sociale interactie, 
aanrakings- en massagetherapie, licha-
melijke oefeningen, contact met dieren 
en herinneringstherapie werkten beter 
dan medicatie. 

In Nederland hebben zo’n 290.000 
personen dementie. Circa een derde 
van hen lijdt aan depressieve klachten.
tinyurl.com/depressiedementie




