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‘Uit onderzoek blijkt dat ouderen vaak beter 
kunnen genieten van het moment dan jon-
geren. (…) Naarmate we beseffen dat de tijd 
die ons resteert beperkter is, wordt het 
belangrijker om positieve emoties te erva-
ren in het hier en nu.’ Zo vertelt levensloop-
psycholoog Marianne Simons in dit nummer. 

Dat ervaren van positieve emoties kan 
dan wel belangrijker worden, makkelijker  
is het niet altijd. Zo herinner ik me mijn lieve 
vader. Voor hem was het soms verrekte 
lastig positieve emoties te ervaren toen hij 
– door een progressieve ziekte – wist dat 
zijn dagen geteld waren. Het is al even  
geleden, maar het was mijn eerste grote les 
in vergankelijkheid.

Inmiddels wat ouder – en wijzer –ben 
ik erachter dat juist die vergankelijk-
heid het leven intenser maakt. 
Laatst zette mijn man het Klein 
Orkest weer eens op. Harry Jekkers 
zingt het in ‘Later is al lang begon-
nen’ zo pakkend. ‘Levend voor  
morgen raak je nu je toekomst  
kwijt. (...) Vandaag komt nooit 
meer terug.’ Oftewel: leef nu. 

Ik wens jullie een mooie, 
gelukkige en gezonde zomer. 
Voor mij begint die vandaag. 
Hier en nu.

Later is al  
lang begonnen

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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nieuws
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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Een extra belasting op suikerhou
dende frisdranken zorgt ervoor dat 
consumenten minder suiker binnen
krijgen via frisdrank. Dat blijkt uit Brits 
onderzoek onder ruim 22.000 huis
houdens. 

In het Verenigd Koninkrijk bestaat 
sinds april 2018 een extra belasting 
op frisdranken met meer dan 5 gram 
suiker per 100 ml. De onderzoekers 
vergeleken de consumptie van fris
drank voor en na april 2018. De deel
nemende huishoudens kochten in 
2019 minder extra belaste frisdran

ken. De consumptie van suikerhou
dende frisdrank zonder suikertaks 
bleef ongeveer gelijk. In totaal kregen 
de huishoudens wekelijks gemiddeld 
29,5 gram, oftewel bijna 10%, minder 
suiker binnen via frisdrank. Terwijl de 
totale consumptie van dranken zon
der alcohol gelijk bleef.

De Consumentenbond strijdt al ja
ren voor strengere afspraken om het 
gebruik van suiker in diverse produc
ten terug te dringen.

tinyurl.com/suikerbelasting  
consumentenbond.nl/suiker

‘Kabinet,  
zet consument 
bovenaan’
Het nieuwe kabinet moet stevig 
beleid maken om de rechten van 
consumenten te verbeteren. Dat 
schreef de Consumentenbond in 
een brief aan de informateur. 
Hiervoor is een omslag nodig ten 
opzichte van het beleid van 
vorige kabinetten. Die vertrouw-
den te veel op marktwerking 
voor de aanpak van grote maat-
schappelijke problemen. Daarbij 
werden zelfregulering en conve-
nanten ingezet zonder duidelijk 
afrekenbare regels.

Sandra Molenaar, directeur 
van de Consumentenbond: ‘Bij 
voeding zie je bijvoorbeeld dat 
fabrikanten er al jaren niet in 
slagen om hun producten gezon-
der te maken. Alle gemaakte 
afspraken en getekende conve-
nanten ten spijt. Er zit nog 
steeds te veel zout, suiker en 
verzadigd vet in voedingsmidde-
len. Het wordt tijd dat de over-
heid de regie neemt.’
tinyurl.com/ 
consument-op-eerste-plek

Suikertaks op frisdrank werkt

http://tinyurl.com/suikerbelasting
https://testcb.sharepoint.com/sites/GildeContent&Media/Gedeelde%20documenten/General/Gildemap/Gezondgids/Redactiesysteem/2021/Gezondgids%204,%20augustus%202021/1%20Eerste%20versies/consumentenbond.nl/suiker
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MIDDEL TEGEN 
MISSELIJKHEID  
IS VEILIG
Dexamethason, een middel tegen 
misselijkheid na een narcose, is 
veilig te gebruiken. Dat conclude
ren artsen in Australië, Hongkong 
en NieuwZeeland na een onder
zoek met 8725 deelnemers. Zij 
ondergingen een nietspoedei
sende operatie. De helft van hen 
kreeg dexamethason en de 
andere helft kreeg een placebo 
(nepmiddel) toegediend tijdens de 
operatie.

Zoals verwacht had de groep die 
dexamethason kreeg minder last 
van misselijkheid. De hoofdvraag 
was of zij vaker last kregen van 
een wondinfectie. Dit bleek niet 
het geval. Dat gold ook voor pa 
tiënten met diabetes, die gevoeli
ger zijn voor wondinfecties.
tinyurl.com/misselijkheid

Gezonde voeding is in 10 jaar tijd  
gemiddeld 21% in prijs gestegen 
BRON: TINYURL.COM/CBS-PRIJS-GEZONDE-VOEDING

Verleiden tot  
gezondere 
boodschappen
Wetenschappers van het Amsterdam 
UMC onderzoeken komend jaar of con-
sumenten gezondere producten aan-
schaffen als deze goedkoper zijn of 
meer opvallen in de supermarkt. Er 
werken acht Coop-supermarkten mee 
uit buurten waar bewoners gemiddeld 
minder gezond leven. Bekend is dat een 
lagere sociaaleconomische status 
samengaat met een korter leven en 
minder gezonde jaren. Tegelijkertijd 
willen de onderzoekers weten of een 
gezondere omgeving zorgt voor een 
lagere kans op hart- en vaatziektes. Er 
doen 920 wijkbewoners mee. Bij hen 
worden gezondheidswaarden als bloed-
druk en buikomvang gemeten. Ook 
krijgen zij een app die stimuleert gezon-
der te leven. 

Het onderzoek maakt gebruik van 
‘nudging’, een subtiele manier om 
gedrag te beïnvloeden. Zo plaatsen de 
Coop-winkels gezonde producten op 
ooghoogte en liggen er geen on ge-
zonde producten bij de kassa. 
tinyurl.com/nudge-boodschap

Hoe zijn we te 
verleiden om gezonde 

voeding te kopen?

BIJWERKINGENNIEUWS

Triptanen en  
kaakklachten
Wie een middel uit de triptanenreeks 
gebruikt bij een migraineaanval of 
clusterhoofdpijn, kan last krijgen van 
kaakklachten. Dit is een bekende, 
maar zeldzame bijwerking bij tripta-
nen, maar staat niet als zodanig in de 
bijsluiter. Het wordt veroorzaakt 
door onwillekeurige spierspannin-
gen of doordat de spieren in de kaak 
niet goed samenwerken.

Er zijn zeven triptanen: Almogran 
(almotriptan), Relpax (eletriptan), 
Fromirex (frovatriptan), Naramig 
(naratriptan), Maxalt (rizatriptan), 
Imigran (sumatriptan) en Zomig 
(zolmitriptan). Ze zijn verkrijgbaar 
als (smelt)tablet, spray en injectie.

Bijwerkingencentrum Lareb ont-
ving 27 meldingen van kaakklachten 
bij triptanen. Meestal begonnen ze 
binnen een half uur tot twee uur na 
gebruik. De klachten werden 
omschreven als kramp of een ver-
krampte kaak en kaakstijfheid. Ook 
een kaakklem, een verkramping van 
de kauwspieren, werd genoemd. 
Mocht je last hebben van dergelijke 
klachten, bespreek ze dan met je 
huisarts of apotheker.

Wil je een bijwerking melden? 
Ga naar mijnbijwerking.nl

https://tinyurl.com/misselijkheid
https://tinyurl.com/nudge-boodschap
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Melk

Zelftest voor 
allergenen  
in eten
Onderzoekers van de Wageningen 
Universiteit ontwikkelden een zelf
test waarmee consumenten in de 
toekomst sporen van pinda’s en 
hazelnoten in voedingsmiddelen 
kunnen opsporen. De test werkt 
vergelijkbaar met een zwangerschap
stest. Bij een positieve uitslag ver
schijnen er twee streepjes, bij een 
negatieve alleen het controlestreepje. 
De onderzoekers ontwikkelden ook 
een 3Dgeprinte houder. Daarmee 
wordt de test aan een smartphone 
gekoppeld en kun je extra testgege
vens aflezen. De zelftest is nog niet 
verkrijgbaar. Er is meer onderzoek 
nodig voordat hij op de markt komt.
tinyurl.com/allergenentest

‘Vegan’ zegt al dat 
dit geen ‘melk’ is

MAAG VERKLEINING  
VERHOOGT LEVENS
VERWACHTING
Personen met ernstig overgewicht 
die een maagverkleining krijgen, 
leven langer dan obese personen 
die deze bariatrische ingreep niet 
ondergaan. Het effect is vooral groot 
bij patiënten die diabetes type 2 
hebben. Dat blijkt uit een onderzoek 
waarvoor wetenschappers uit de 
Verenigde Staten, Singapore en het 
Verenigd Koninkrijk de resultaten 
van 17 studies met in totaal bijna 
175.000 deelnemers samenvoeg
den en analyseerden.

Na een maagverkleining steeg de 
levensverwachting met zes jaar. Bij 
opsplitsing tussen patiënten met en 
zonder diabetes type 2 werd duide
lijk dat vooral diabetespatiënten 
profiteren van de ingreep. Hun le
vensverwachting steeg met ruim 
negen jaar. Voor obese personen 
zonder diabetes was dat vijf jaar.
tinyurl.com/maagverkleining

‘Plantaardige 
yoghurt’ mag 
toch wel 
Het Europees Parlement (EP) 
vond eind vorig jaar dat op de 
verpakking van veganistische 
alternatieven voor zuivelproduc-
ten geen woorden als ‘kaas’ of 
‘yoghurt’ mochten staan. Nu 
draait het dat besluit terug. Dit 
gebeurt na protest van dieren-
rechten- en milieuorganisaties 
en de Europese consumentenor-
ganisatie BEUC.

De Europese volksvertegen-
woordigers vonden aanvankelijk 
dat zuivelnamen voor plantaar-
dige producten de consument 
misleiden. Uit onderzoek blijkt 
dat dit niet het geval is met ter-
men als ‘vegan’ of ‘plantaardig’ 
op de verpakking. Vorig jaar 
besloot het EP dat vleesnamen 
als ‘vegaworst’ en ‘vegaburger’ 
juist wél mogen voor vegetari-
sche alternatieven. 

Het gebruik van namen als 
‘amandelmelk’ is nog steeds 
verboden. De internationale 
organisatie ProVeg heeft aange-
kondigd ook hiertegen te strij-
den. ‘Het woord melk is van 
iedereen’, aldus ProVeg.
tinyurl.com/zuivelalternatief

https://tinyurl.com/allergenentest
https://tinyurl.com/maagverkleining
https://tinyurl.com/zuivelalternatief
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Regels voor  
‘natuurlijk’ en ‘puur’
Uit onderzoek van de Consumentenbond 
blijkt dat de kreten ‘natuurlijk’ en ‘puur’ op 
veel producten vol bewerkte ingrediënten 
staan. Denk aan frisdrank, koek, snoep, 
chips en saus. Ruim de helft van de bijna 
1100 ondervraagde consumenten vindt 
dat niet logisch. Omdat er geen regels zijn, 
gebruiken fabrikanten dergelijke claims te 
pas en te onpas. Hierdoor is de kans op 
misleiding groot. 

Driekwart van de consumenten wil dat 
er heldere regels komen voor het gebruik 
van ‘puur’ en ‘natuurlijk’. Wij pleiten mede 
daarom voor Europese regels. En tot die 
tijd voor richtlijnen vanuit de Nederlandse 
overheid, net zoals in Frankrijk, Ierland en 
Groot-Brittannië is gebeurd.
consumentenbond.nl/kletsplaatjes

Er zijn 300 keurmerken en  
bedrijfs logo’s voor duurzaamheid
BRON: CONSUMENTENGIDS JUNI 2021

GRATIS NIEUWSBRIEF

Verbod op 
kindermarketing

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:

 ➜ De Consumentenbond 
wil een wettelijk verbod  
op kindermarketing voor 
ongezonde producten

 ➜ Keurmerk Zelfzorg  
Online moet consument 
meer zekerheid geven

 ➜ 50% korting op onze 
boeken en tijdschriften tot 
1 september

 ➜ Is ijsthee een gezonde 
dorstlesser?

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

POSITIEF OVER 
ELEKTRONISCH 
PATIËNTENDOSSIER
Huisartsen zijn sinds juli vorig jaar verplicht 
om patiënten elektronisch inzage te bie
den in hun medisch dossier. De meeste 
praktijken doen dit inmiddels, vaak via een 
online patiëntenportaal. Huisartsen zijn 
voorzichtig positief, maar zeggen wel meer 
administratie te hebben.

Uit eerder onderzoek in het buitenland 
bleek dat patiënten verwachten meer 
vertrouwen te krijgen in de huisarts als ze 
hun medisch dossier online mogen inzien. 
Ook verwachten ze dat consulten beter 
worden en dat ze een actievere rol krijgen 
in de medische besluitvorming. Wel maken 
sommigen zich zorgen over de borging van 
hun privacy. Vooral patiënten met een 
chronische ziekte maken gebruik van 
online inzage in hun gegevens.
tinyurl.com/medischdossier

https://tinyurl.com/medischdossier



