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Een vriendin van mij gunde zichzelf een 
korte vakantie. Ze boekte een hotel, net 
over de grens in Duitsland, en vertrok vol 
goede zin. Twee dagen later hoorde ik dat 
ze was flauwgevallen en de receptie had 
moeten bellen voor eerste hulp. Wat bleek: 
het was niet zomaar een hotel dat ze had 
geboekt. Nee, ze had zichzelf getrakteerd 
op een detoxvakantie in een kuuroord! 

Vanaf haar aankomst had ze vooral water 
gedronken en laxeermiddelen gebruikt, tot 
en met een klysma aan toe. ‘Wát, een klys-
ma? Waaróm?’, riep ik bezorgd toen ze het 
me vertelde. ‘Ik wilde mijn darmen eens 
goed schoonspoelen en mezelf resetten. Je 
kent het wel, met een schone lei beginnen.’ 
Ze gebruikte woorden die ik helemaal niet 
kende van haar. Wat was haar toch aan-
gepraat? Ik kon mijn ontsteltenis nau-
welijks verbergen. Ze vertelde me nog 
net niet dat ze zich herboren voelde.

Het gaat inmiddels weer goed met 
haar – en met onze vriendschap – 
maar ze vindt het nog steeds moei-
lijk te geloven dat je lichaam ontgif-
ten op deze manier helemaal niet 
nodig is. Het idee van ‘schone’ dar-
men blijft haar aanspreken. Bestaat 
er ook een kuur om vastgeroeste 
ideeën los te weken?
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LOES HARLAND
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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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Een hele avocado bevat bijna 400 kcal, 
vergelijkbaar met een halve pizza. Dat 

kan toch niet gezond zijn?  > pag. 24
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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. 

Het leefstijlprogramma ‘Keer Diabe-
tes2 Om’ heeft op de lange termijn 
een gunstig effect. Dat blijkt uit on-
derzoek van het Louis Bolk Instituut. 
Daarbij werden 234 diabetici 2 jaar 
lang gevolgd vanaf het moment dat 
ze begonnen met het 6 maanden 
durende programma. 
Gekeken werd hoe hun ziekte zich 
ontwikkelde en hoe deelnemers hun 
kwaliteit van leven beoordeelden. 

Na 2 jaar had 67% van de deelne-
mers het gebruik van bloedsuiker-
verlagende medicijnen verminderd 
en was 28% helemaal gestopt met 
die medicatie. Van de insuline-
gebruikers was 71% daarmee ge-
stopt. Bovendien waren deelnemers 
gemiddeld 7 kilo afgevallen en von-
den ze dat hun kwaliteit van leven 
flink verbeterd was.
tinyurl.com/keerdiabetes2om

EIWITTEN EN VEZELS 
BIJ SARCOPENE 
OBESITAS
Ouderen met overgewicht en 
een verminderde spiermassa 
(sarcopene obesitas) hebben 
mogelijk baat bij een dieet dat 
rijk is aan eiwitten en vezels. Dat 
zegt een groep Britse en Austra-
lische onderzoekers die onder-
zoek heeft gedaan naar het ver-
band tussen sarcopene obesitas 
en darmbacteriën. 

Bij veroudering wordt de  
samenstelling van de darmbac-
teriën minder divers, waardoor 
de kans op chronische ontstekin-
gen en insulineresistentie groter 
wordt. Dit hangt ook samen met 
een grotere kans op sarcopenie 
en obesitas. Hoe dit precies 
werkt, is nog onduidelijk. Moge-
lijk heeft het te maken met een 
verstoring van de communicatie 
tussen de darmen en de herse-
nen. Sarcopene obesitas geeft 
een verhoogde kans op diabetes 
type 2 en vroegtijdig overlijden.
tinyurl.com/sarcopenie

‘Keer Diabetes2 Om’  
effectief op lange termijn



oktober 2020  GEZONDGIDS 5 

Automatisch  
afwijzen hoge 
zorgnota mag niet
Zorgverzekeraars mogen zorgnota’s 
die hoger zijn dan de door henzelf 
gehanteerde maximumbedragen niet 
automatisch afwijzen. Dat heeft de 
bestuursrechter bepaald in een 
rechtszaak tussen de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) en Zilveren Kruis 
en FBTO. 

Bij een restitutiepolis wordt alle zorg 
vergoed, ook van zorgverleners die 
geen contract hebben met de verzeke-
raar. Voorwaarde is dat het factuurbe-
drag ‘redelijk’ is. Zilveren Kruis en FBTO 
hanteren hiervoor maximumbedragen 
en hogere rekeningen worden niet 
volledig vergoed.

Na een klacht van een zorgverlener 
heeft toezichthouder NZa de verzeke-
raars erop gewezen dat zij elke te hoge 
factuur individueel moeten beoorde-
len in plaats van standaard vergoeden 
tot het maximumbedrag. De verzeke-
raars stapten naar de rechter, maar die 
geeft hen ongelijk. Volgens de rechter 
zijn nota’s die boven het maximum 
uitkomen niet automatisch onredelijk.
tinyurl.com/nzazorgnota

Jaarlijks vinden in Europa 250.000 
besmettingen met campylobacter 
plaats, vooral via kippenvlees
BRON: TINYURL.COM/KIPPENVLEES

Therapietrouw  
na hartinfarct  
blijft lastig
Na een hartinfarct is het belangrijk om 
medicatie te gebruiken. Het volhouden 
hiervan (therapietrouw) is voor velen 
lastig, zelfs als ze daartoe worden  
aangespoord. Dat blijkt uit Canadees 
onderzoek naar twee manieren om 
hartpatiënten te stimuleren hun medi-
cijnen niet te vergeten en om een 
hartrevalidatieprogramma te volgen.

De onderzoekers volgden een jaar 
lang – in drie groepen – ruim 2600  
patiënten die een hartinfarct hadden 
gehad. De eerste groep ontving de ge-
bruikelijke zorg. Groep twee kreeg op 
vijf momenten in het jaar een folder met 
informatie over medicatiegebruik en 
hartrevalidatie. En de derde groep kreeg 
dezelfde folders en werd daarnaast op 
die vijf momenten gebeld over medica-
tiegebruik en hartrevalidatie.

De interventies hielpen niet de thera-
pietrouw te verbeteren. Wel werd in de 
derde groep vaker het hartrevalidatie-
programma afgerond. 
tinyurl.com/therapietrouw

Verzekeraars moeten elke 
factuur boven het maximum

bedrag apart beoordelen

BIJWERKINGENNIEUWS

Vaginaal  
bloed verlies bij  
Canesten Gyno
Vrouwen die Canesten Gyno gebrui-
ken bij een vaginale schimmelinfec-
tie kunnen te maken krijgen met 
vaginaal bloedverlies. Deze bijwer-
king staat niet in de bijsluiter. 
Canesten Gyno is zonder recept ver-
krijgbaar als tablet, capsule en crème 
bij apotheek, drogist en supermarkt.

Bij Bijwerkingencentrum Lareb 
kwamen diverse meldingen binnen 
van vaginaal bloedverlies: van een 
klein beetje bloedverlies of roze 
afscheiding tot bloedingen vergelijk-
baar met een menstruatie. Vaak 
begonnen de klachten binnen twee 
dagen en verdwenen ze na vijf da-
gen. 

Er kunnen diverse oorzaken zijn 
voor het bloedverlies, zoals de in-
vloed van clotrimazol (de werkende 
stof in het middel) op hormonen. 
Hierover is nog veel onduidelijkheid 
en is dus meer onderzoek nodig. 

Verder kent vaginaal bloedverlies 
ook andere oorzaken, zoals aandoe-
ningen van de baarmoeder, het  
gebruik van bloedverdunners, het 
dunner worden van het slijmvlies en 
SOA’s als chlamydia. Bij onverklaar-
bare of aanhoudende klachten is het 
nodig een arts te raadplegen.

Wil je een bijwerking melden?  
Ga naar mijnbijwerking.nl
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Suikertaks op 
voorwaarde
Er komt voorlopig geen extra belasting op 
suikerhoudende dranken. Dat heeft staats-
secretaris Paul Blokhuis van Volksgezond-
heid besloten. Volgens hem is het nog 
onduidelijk of een suikertaks op de lange 
termijn helpt om obesitas tegen te gaan. 
Onderzoek van het RIVM geeft volgens 
Blokhuis te weinig uitsluitsel. 

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit 
Amsterdam onder 500 volwassenen blijkt 
dat 4 op de 10 Nederlanders voor een 
suikertaks is. Als de opbrengst zou worden 
gebruikt om gezondheidsinitiatieven te 
steunen is zelfs 55% voor. Het percentage 
tegenstanders van zo’n belasting daalt als 
de opbrengst naar de volksgezondheid zou 
gaan: van 43% naar 32%.

Deelnemers met een laag opleidings-
niveau, overgewicht en die zelf frisdrank 
drinken of tieners in huis hebben, zijn min-
der vaak voorstander van de suikertaks. 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 
is het duurder maken van frisdrank overi-
gens wel een effectief middel in de strijd 
tegen obesitas.
consumentenbond.nl/suiker
tinyurl.com/suikertaks

Volgens de WHO is het 
duurder maken van 

frisdrank effectief in de 
strijd tegen obesitas

PLUIMVEEHOUDERS WILLEN 
NIEUWE CODE OP EIEREN
Vanaf 2021 is het in Nederland  
verboden legkippen te houden in 
‘verrijkte kooien’. Kooien voor legkip-
pen zijn er in drie varianten: leg-
batterijen (sinds 2012 verboden in 
de EU), verrijkte kooien (iets grotere 
legbatterijen met zitstok en legnest) 
en koloniehuisvesting (grote kooien 
met zitstok, legnest en klein stof-
bad). Kooikippen kunnen niet naar 
buiten, zien geen daglicht en kun-
nen niet scharrelen. 

Ook Duitsland verbiedt verrijkte 
kooien, maar in de rest van Europa 
blijven ze toegestaan. Volgens de 
Nederlandse Vakbond Pluimveehou-
ders zorgt dat voor een ‘ongelijk 
speelveld’, omdat verrijktekooi- 
eieren wel mogen worden geïmpor-
teerd en verwerkt in producten. Alle 
kooi-eieren hebben een code die 
begint met een 3. De vakbond stelt 
nu dat koloniehuisvesting code 4 
moet krijgen, zodat afnemers het 
onderscheid zien tussen een verrijk-
tekooi-ei en een kolonie-ei.
tinyurl.com/kooikip

Coronatest aan 
de keukentafel
In onder meer Bergen op Zoom, 
Roosendaal en Etten-Leur helpt 
Thuiszorg West-Brabant de GGD 
bij het thuis afnemen van co-
ronatests. De service is bedoeld 
voor kwetsbare ouderen die 
minder mobiel zijn. Een speciaal 
team gaat bij hen langs en 
neemt de test thuis af. De werk-
druk bij de GGD neemt hierdoor 
af en kwetsbare ouderen kun-
nen snel getest worden.

Dat er iemand thuis langskomt 
om een test af te nemen kan in 
heel Nederland, maar dan doen 
medewerkers van de GGD dat. De 
initiatiefnemers denken dat 
thuiszorgorganisaties in meer 
gemeenten zullen gaan samen-
werken met de GGD.
tinyurl.com/thuiszorgcorona
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Risico op dementie 
neemt af
De kans dat iemand dementie krijgt wordt 
steeds kleiner. Dat blijkt uit een onderzoek 
van de Harvard School of Public Health en 
het Erasmus Medisch Centrum, waarbij 
ruim 49 duizend 65-plussers uit Europa en 
de Verenigde Staten 27 jaar lang zijn ge-
volgd. 

Hoe ouder iemand is, hoe groter de kans 
dat hij dementie krijgt. Maar een heden-
daagse 70-jarige heeft 13% minder kans 
om de ziekte binnen 5 jaar te krijgen dan 
iemand die 10 jaar geleden 70 was. Een 
verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat we 
steeds gezonder leven en minder hart- en 
vaatziektes hebben. De hersenen blijven 
daardoor langer gezond. Ook blijkt een 
hogere opleiding samen te gaan met een 
lagere kans op dementie.
tinyurl.com/dementierisico

Tijdens de lockdown bleek het  
geluid van snelwegen gemiddeld  
4 decibel lager te zijn dan daarvoor
BRON: RIVM

GRATIS NIEUWSBRIEF

Pindakaas
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:

 ➜ Wat verandert er in 2021 
in je zorgverzekering?

 ➜ Het is dweilen met de 
kraan open tegen mislei-
dende verpakkingen.

 ➜ Tips om duurzaam bood-
schappen te doen.

 ➜ Zijn de stoer uitziende 
nieuwe pindakazen ook 
een beetje gezond? 

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

BETERE BLOEDSUIKER  
NA MAAGOMLEIDING 
KOMT DOOR DIEET
Een maagomleiding ofwel ‘gastric bypass’ 
helpt gewicht te verliezen bij obesitas. De 
bloeddruk, het cholesterolgehalte en de 
bloedsuikerspiegel verbeteren na zo’n 
operatie. Tot nu toe werd gedacht dat de 
operatie, waarbij de maag wordt verkleind 
en een deel van de dunne darm wordt 
omgelegd, de oorzaak is van die verbete-
ringen. Zweedse wetenschappers conclu-
deren nu dat vooral het caloriearme dieet 
dat patiënten zes weken voorafgaand aan 
de operatie moeten volgen hiervoor ver-
antwoordelijk is. 

Voor de studie volgden zij 19 vrouwen 
met een BMI boven de 35. Hun bloedwaar-
den werden gemeten voor en na het dieet, 
direct na de operatie en na zes weken 
hersteltijd. Ook werd gemeten hoe hun 
lichaam reageerde op voedsel. De meeste 
verbeteringen bleken door het dieet te 
komen. 
tinyurl.com/maagomleiding Gezondgids

Het jaarabonnement op de 
Gezondgids kost in 2021 
voor leden €37 en voor 
niet-leden €41. Lees je de 
Gezondgids digitaal dan 
ontvang je 20% korting.




