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Ik had nooit gedacht dat ik zo kon genieten 
van rommelen in de tuin. Maar nu ik dat wat 
vaker doe en de natuur van dichtbij ervaar, 
voel ik me de koning te rijk. 

Waar ik eerst niet eens van het bestaan 
van bijvoorbeeld een schrepel wist, ben ik 
er nu uren zoet mee. Het werkt voor mij 
ontspannend om met dat handzame ding 
alles wat ik niet mooi vind uit de grond te 
halen. Tuinieren heeft zo een beetje de 
rustgevende werking van yoga overgeno-
men nu ik niet naar de yogastudio ga.

De afgelopen maanden heb ik door het 
noodgedwongen thuiswerken ook be-
wuster de blaadjes aan de bomen zien 
komen, de bloesem zien veranderen in 
vruchten, het aantal insecten zien 
toenemen, de bijen horen zoemen, 
de vogels leren kennen en de vlin-
ders tot ‘vrienden’ gemaakt. 

Als mijn man en ik ’s avonds het 
laatste streepje zonlicht in de tuin 
opzoeken, fladdert er nogal eens 
een vlinder in mijn haar om mee  
te genieten van de warme zonne-
stralen. Vlinders staan voor  
verliefdheid en zorgeloos-
heid. Omdat ik dat wil koes-
teren, blijf ik dan eventjes 
roerloos zitten. Alsof ik de 
natuur ben. 

Ik wens u een mooie en ge-
zonde zomer waarin u hopelijk 
ook veel buiten kunt zijn.

De natuur  
ben je zelf

LOES HARLAND
Hoofdredacteur 
lharland@consumentenbond.nl

Rubrieken
 4 Nieuws

Een selectie uit het laatste 
nieuws over voeding en 
gezondheid

 5 Bijwerkingennieuws
Het gebruik van promethazine 
kan leiden tot hallucinaties

24 Hoe gezond is
Rauwkost?

43 Hier en daar
Consumentennieuws uit  
binnen- en buitenland

46 Service
Van de Consumentenbond

47 Media
Boeken, websites en apps  
over de zon

48  Hoe zit dat?
Antwoord op alledaagse vragen

50 Contact
Lezersreacties

51 Colofon
51 In de pijplijn

43
Een goede ketchup 

smaakt naar tomaat en 
bevat weinig suiker

14

26
Welke medicijnen helpen 

bij een allergie?



augustus 2020  GEZONDGIDS 3 

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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Twee derde van de Europese bur-
gers zegt zijn eetgewoonten te wil-
len aanpassen omwille van het  
milieu. De prijs en het gebrek aan 
kennis en informatie houden ze 
daarbij vaak tegen. Dat blijkt uit een 
enquête van de Europese consu-
mentenorganisatie Beuc, die werd 
gehouden in 11 landen waaronder 
Nederland. Zo willen consumenten 
vaker seizoens  producten eten en 

minder voedsel verspillen. Ruim 
40% zegt nu al minder of geen rood 
vlees te eten vanwege de impact 
ervan op het klimaat. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat 
consumenten de milieu- impact van 
hun eigen eetgewoonten vaak on-
derschatten. En dat terwijl voedsel 
de meeste invloed heeft, meer dan 
wonen of vervoer.
tinyurl.com/duurzaameten

ALTERNATIEVE 
LIJKBEZORGING
Alkalische hydrolyse, waarbij 
het lichaam van een overlede-
ne oplost in vloeistof, is vol-
gens de Gezondheidsraad een 
goed alternatief voor begraven 
en cremeren. Dat schrijft de 
raad in een advies aan het ka-
binet. De raad beoordeelde de 
alternatieve vorm van lijkbe-
zorging aan de hand van drie 
criteria: veiligheid, waardig-
heid en duurzaamheid. Zo mag 
deze vorm niet meer ruimte 
innemen en niet meer schade-
lijke stoffen uitstoten dan be-
graven of cremeren. Ook mag 
de lichaamsafbraak niet leiden 
tot geuroverlast. Alkalische 
hydrolyse voldoet aan alle 
voorwaarden. 

Een andere vorm van lijkbe-
zorging is composteren, waar-
bij het lichaam in een kool-
stofrijk materiaal wordt gelegd 
en wordt afgebroken door 
bacteriën. Hierover is nog te 
weinig informatie beschikbaar 
om een oordeel te kunnen ge-
ven, aldus de raad.
tinyurl.com/lijkbezorging

Duurzamer eten 
lukt nog niet

https://testcb.sharepoint.com/sites/GildeContent&Media/Gedeelde%20documenten/General/Gildemap/Gezondgids/Redactiesysteem/2020/Gezondgids/Gezondgids%204,%20augustus%202020/2%20Eerste%20versies%20opmL/tinyurl.com/duurzaameten
https://testcb.sharepoint.com/sites/GildeContent&Media/Gedeelde%20documenten/General/Gildemap/Gezondgids/Redactiesysteem/2020/Gezondgids/Gezondgids%204,%20augustus%202020/2%20Eerste%20versies%20opmL/tinyurl.com/lijkbezorging
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Aangepaste 
wet voor 
houdbaar-
heidsdatum 
Verwarrend gebruik van de 
vermeldingen ‘ten minste 
houdbaar tot’ (THT) en ‘te 
gebruiken tot’ (TGT) leidt tot 
verspilling bij consumenten. THT 
betekent dat de kwaliteit van het 
product na de genoemde datum 
kan afnemen. Het advies is om 
eerst te kijken, ruiken en proeven 
of het product nog goed is. 

TGT is een uiterste consumptie-
datum op bederfelijke producten. 
Na die datum is het niet meer 
veilig om te eten. Fabrikanten 
gebruiken niet altijd de meest 
logische vermelding, waardoor 
consumenten producten weg-
gooien terwijl die nog prima eet-
baar zijn. Binnenkort wordt de 
Warenwet hierop aangepast. 
tinyurl.com/houdbaarheid

1 miljoen ton minder voedselverspil-
ling is haalbaar als we goed omgaan 
met de houdbaarheidsdatum
VERSPILLINGSVRIJ.NL

Medicijnatlas voor 
kankerbehandeling
Een medicijnatlas kan helpen om combi-
naties van medicijnen te vinden voor 
een gepersonaliseerde kankerbehande-
ling. Dat stellen onderzoekers van het 
Amsterdam UMC. In zo’n atlas staan 
gegevens over de dosis en werking van 
medicijnen. 

In een tumor zitten verschillende 
soorten kankercellen. Niet alle celtypen 
reageren op dezelfde medicijnen. Zo 
vernietigt medicijn A slechts een deel 
van de tumorcellen en medicijn B een 
ander deel. Is een celtype in de tumor 
gevoelig voor meerdere medicijnen 
tegelijkertijd, dan is de kans groot dat 
die medicijnen elkaar versterken en de 
kanker succesvoller bestrijden. Dat 
bewezen de onderzoekers bij muizen.
tinyurl.com/medicijnatlas

BIJWERKINGENNIEUWS

Promethazine  
en hallucinaties
Het gebruik van promethazine, een 
geneesmiddel bij allergieën, kan 
leiden tot hallucinaties. Deze bijwer-
king staat niet in alle bijsluiters. 

Medicijnen met promethazine zijn 
alleen op recept verkrijgbaar. Ze 
worden voorgeschreven bij allergie-
en als hooikoorts en bij reisziekte. 
Omdat ze versuffend werken, wor-
den ze soms ook gebruikt als slaap-
middel, maar daarvoor zijn ze niet als 
geneesmiddel geregistreerd.

Bij hallucinaties zie, voel of hoor je 
dingen die er niet zijn. Uit meldingen 
die Bijwerkingencentrum Lareb ont-
ving, blijkt dat hallucinaties vooral bij 
een te hoge inname van prometha-
zine optreden en dat met name kin-
deren er gevoelig voor zijn.

In sommige bijsluiters ontbreekt 
een waarschuwing voor hallucina-
ties. Daarom verzoekt het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen de 
verantwoordelijke bedrijven om dit 
aan te passen. 

Gebruik je promethazine? Houd je 
dan aan de dosering zoals die is voor-
geschreven. Als je bijwerkingen 
hebt, kun je deze het best bespreken 
met je arts of apotheker.

Wil je een bijwerking melden?
Ga naar mijnbijwerking.nl

Onduidelijkheid 
door gebruik 
THT en TGT

Bij muizen 
is  kanker 

succesvoller 
bestreden

https://testcb.sharepoint.com/sites/GildeContent&Media/Gedeelde%20documenten/General/Gildemap/Gezondgids/Redactiesysteem/2020/Gezondgids/Gezondgids%204,%20augustus%202020/2%20Eerste%20versies%20opmL/tinyurl.com/houdbaarheid
https://testcb.sharepoint.com/sites/GildeContent&Media/Gedeelde%20documenten/General/Gildemap/Gezondgids/Redactiesysteem/2020/Gezondgids/Gezondgids%204,%20augustus%202020/2%20Eerste%20versies%20opmL/tinyurl.com/medicijnatlas
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Duurzamer 
voedselsysteem 
in 2050
In 2050 eten Nederlanders vooral 
plantaardige producten, is gezonde en 
duurzame voeding normaal en verspil-
len we geen voedsel meer. Dat is de 
visie van een groep wetenschappers, 
boeren en natuur- en landbouworgani-
saties, onder leiding van hoogleraar 
Dierlijke productiesystemen Imke de 
Boer van de Wageningen Universiteit. 

Volgens de groep krijgen kinderen in 
de toekomst voedingsles en verbouwen 
boeren meerdere gewassen op hun 
grond. Koeien, kippen en varkens eten 
alleen voedsel dat niet geschikt is voor 
menselijke consumptie.

Met hun visiestuk zitten de beden-
kers in de halve finale van de internatio-
nale Food System Vision Prize dat idee-
en verzamelt om voedselsystemen 
duurzamer en voedzamer te maken. 
Winnaars krijgen 200.000 dollar. 
tinyurl.com/voedselsysteem

Regelmatig is er 
sprake van een 
wisselwerking 

tussen klachten

MEDICIJN COVID-19 
IS KWESTIE VAN  
LANGE ADEM
Een medicijn tegen covid-19 is nog 
niet in zicht volgens Eric Snijder, 
moleculair viroloog in het LUMC. Ver-
schillende onderzoeksgroepen pro-
beren een molecuul te ontwerpen 
dat de verspreiding van het virus in 
het lichaam tegengaat. Als zo’n  
virusremmer in het lab werkt, is dat 
nog maar de eerste stap, vertelt 
Snijder in Medisch Contact. Er zijn 
volgens hem 1000 of misschien wel 
100.000 ‘kandidaat-remmers’ nodig 
voordat ze er één vinden die veilig bij 
mensen kan worden getest. 

En dan moet nog worden onder-
zocht wie baat heeft bij het medicijn. 
Veel bestaande antivirusmedicijnen 
werken bijvoorbeeld minder goed 
als een patiënt al heel ziek is. Ten 
slotte moet blijken of het resultaat 
opweegt tegen de bijwerkingen. 
tinyurl.com/covidmedicijn

Integreer zorg 
voor psychische 
en fysieke 
ziektes
Zorgverleners voor patiënten 
met zowel een psychische als 
een fysieke ziekte moeten meer 
samenwerken. Dat adviseert de 
Gezondheidsraad. Nu zijn die 
soorten zorg gescheiden werel-
den. Dat is kwalijk omdat patiën-
ten daardoor vaak maar op één 
vlak worden geholpen, terwijl er 
regelmatig sprake is van een 
wisselwerking tussen psychi-
sche en lichamelijke klachten.  
Zo zijn lichamelijke ziektes de 
belangrijkste oorzaak van een 
lagere levensverwachting bij 
psychiatrische patiënten.  
Andersom kan een psychische 
aandoening het verloop van een 
fysieke ziekte verslechteren.

Artsen werken nu nauwelijks 
samen omdat ze weinig kennis 
hebben van elkaars domein. Dat 
komt doordat systemen niet op 
elkaar zijn aangesloten en de 
financiering via de verzekering 
apart wordt geregeld. 
tinyurl.com/integralezorg

In 2050 eten we 
vooral plantaardige 

producten

https://testcb.sharepoint.com/sites/GildeContent&Media/Gedeelde%20documenten/General/Gildemap/Gezondgids/Redactiesysteem/2020/Gezondgids/Gezondgids%204,%20augustus%202020/2%20Eerste%20versies%20opmL/tinyurl.com/voedselsysteem
https://testcb.sharepoint.com/sites/GildeContent&Media/Gedeelde%20documenten/General/Gildemap/Gezondgids/Redactiesysteem/2020/Gezondgids/Gezondgids%204,%20augustus%202020/2%20Eerste%20versies%20opmL/tinyurl.com/covidmedicijn
https://testcb.sharepoint.com/sites/GildeContent&Media/Gedeelde%20documenten/General/Gildemap/Gezondgids/Redactiesysteem/2020/Gezondgids/Gezondgids%204,%20augustus%202020/2%20Eerste%20versies%20opmL/tinyurl.com/integralezorg
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App voorspelt 
tekenactiviteit
De app Nature Today laat voor elke vier-
kante kilometer in Nederland de activi-
teit van teken zien. Zo kun je, als je de 
natuur in gaat, bekijken hoe hoog het 
verwachte aantal teken is. En een alarm 
instellen om jezelf ’s avonds te checken 
op tekenbeten. De tekenverwachting 
wordt gemaakt op basis van historische 
en actuele tekenbeetmeldingen, de 
weersverwachting, satellietgegevens 
en het type landschap. 

Teken kunnen de ziekte van Lyme en 
tekenencefalitis (hersenvliesontste-
king) veroorzaken. Jaarlijks worden 
anderhalf miljoen tekenbeten opgelo-
pen, waarvan de helft in juni en juli.
tinyurl.com/tekenapp

Sinds oktober 2019 is het aantal 
deelnemers aan een zorgprogramma 
bij overgewicht vervijfvoudigd
TINYURL.COM/GLIX5

GRATIS NIEUWSBRIEF

Microplastics
Meer dan 22.500 geïnte-
resseerden krijgen elke 
maand de Gezondgids 
Nieuwsbrief in hun mail-
box. In de laatste Nieuws-
brief stonden onder meer 
de volgende onderwerpen:

 ➜ Activity trackers getest
 ➜ Tips om microplastics zo 

veel mogelijk te vermijden
 ➜ Is Alpro Go On gezonder 

dan gewone kwark?
 ➜ Wij roepen de overheid 

op om ongezonde voeding 
ambitieuzer aan te pakken

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

CONTINUE 
GLUCOSEMONITORING 
VERMINDERT HYPO’S
Ouderen met diabetes type 1 hebben baat 
bij een continue glucosemonitoring (CGM) 
om het risico op hypo’s (te lage bloedsui-
kerspiegel) te verlagen. Dat concluderen 
Amerikaanse onderzoekers naar aanlei-
ding van een studie waaraan ruim 200 
60-plussers meededen. 

Bij CGM brengt de patiënt een keer per 
week een sensor aan onder de huid. Die 
meet elke vijf minuten de glucosewaarde, 
stuurt de resultaten naar de mobiele tele-
foon en slaat alarm als de waarde te hoog 
of te laag is. De helft van de deelnemers 
gebruikte CGM, de andere helft een regu-
liere glucosemeter. In de loop van zes 
maanden hadden de CGM-gebruikers 
steeds minder vaak hypo-waarden. Die 
waren gedaald van 73 naar 39 minuten per 
dag. Bij de andere groep bleven ze onge-
veer gelijk. CGM-gebruikers leerden hypo’s 
tijdig herkennen en daarmee voorkomen. 
tinyurl.com/cgmdiabetes

https://testcb.sharepoint.com/sites/GildeContent&Media/Gedeelde%20documenten/General/Gildemap/Gezondgids/Redactiesysteem/2020/Gezondgids/Gezondgids%204,%20augustus%202020/2%20Eerste%20versies%20opmL/tinyurl.com/tekenapp
https://testcb.sharepoint.com/sites/GildeContent&Media/Gedeelde%20documenten/General/Gildemap/Gezondgids/Redactiesysteem/2020/Gezondgids/Gezondgids%204,%20augustus%202020/2%20Eerste%20versies%20opmL/tinyurl.com/cgmdiabetes



