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In de sportschool waar ik vroeger lessen 
volgde om buik, benen, billen en borst  
sterker te maken, stonden diverse grote, 
vreemde toestellen. Ik vond ze er nogal 
angstaanjagend uitzien. Ze zouden – als 
pijnbank of martelwerktuig – niet misstaan 
in het museum de Gevangenpoort. ‘Die  
zijn voor de pilatesles’, werd mij fluisterend 
verteld. Zelfs de manier waarop ‘pilatesles’ 
werd uitgesproken klonk mij onheilspellend 
in de oren.

Pilates heeft hierdoor jarenlang een af-
schrikwekkend effect op mij gehad. Totdat 
een kennis me laatst vertelde dat het hem 
hielp zijn chronische rugpijn te verminde-
ren. Het blijkt dat je die enge oefenbanken 
niet per se nodig hebt om kracht, flexibili-
teit, balans en coördinatie te combine-
ren. Want dat is wat pilates doet: je 
met oefeningen bewustmaken van 
je lichaam als werktuig. Zo versterk 
je bijvoorbeeld je kracht om een 
zware boodschappentas te dragen 
of je kleinkind op te tillen. 

Grondlegger Joseph Hubertus  
Pilates verwoordde het effect van 
pilates begin 20e eeuw niet 
voor niets als volgt: ‘Na 10 
lessen voel je het verschil, na 
20 lessen zie je het verschil, 
na 30 lessen ben je een 
ander mens.’ Gelukkig ook 
zonder pijnbank.
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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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Er komen steeds meer soorten in de 
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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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Er zijn steeds meer aanwijzingen dat 
langdurige blootstelling aan ultra-
fijnstof een negatief effect op de 
gezondheid heeft. Dat stelt de  
Gezondheidsraad in een advies aan 
de overheid. Ultrafijnstof (deeltjes 
kleiner dan 0,1 micrometer) komt vrij 
bij diverse verbrandingsprocessen. 
Dit gebeurt vooral in de buurt van 
vliegvelden, wegen, bij fabrieken en 
bij scheepvaart. Omdat de deeltjes 
zo klein zijn kunnen ze na inademing 
diep in de longen terechtkomen en 

zich via de bloedbaan verder in het 
lichaam verspreiden. 

De Gezondheidsraad doet diverse 
aanbevelingen om de uitstoot van 
ultrafijnstof te beperken. Denk hierbij 
aan het instellen van uitstootvrije 
zones in steden en het beperken van 
houtstook door particulieren en voor 
de energievoorziening. Ook adviseert 
de Gezondheidsraad de concentra-
ties van ultrafijnstof in Nederland 
structureel te gaan bijhouden.
tinyurl.com/GZR-ultrafijnstof

KOELEN VAN 
PATIËNTEN IN COMA 
NIET NODIG
Patiënten die na een reanimatie 
in coma raken, hoeven niet per 
se gekoeld te worden. Het  
aan  houden van een normale 
lichaamstemperatuur in combi-
natie met vroegtijdige behande-
ling van koorts is net zo effectief. 
Dat blijkt uit onderzoek van we-
tenschappers uit onder meer 
Zweden en Denemarken. 

Volgens internationale richtlij-
nen moeten patiënten die na 
een reanimatie in coma liggen, 
gekoeld worden tot 33 °C. Dat is 
om de overlevingskans te ver-
groten en schade aan de herse-
nen te voorkomen. Het bewijs 
voor deze richtlijnen is echter 
dun. De onderzoekers volgden in 
totaal 1900 patiënten. De helft 
werd in coma gekoeld, van de 
andere helft werd de tempera-
tuur op 37,5 °C gehouden. Na zes 
maanden was de kans op overlij-
den bij beide groepen ongeveer 
gelijk, evenals de kans op licha-
melijke schade of beperkingen. 
tinyurl.com/koelencoma

Uitstoot ultrafijnstof  
moet minder
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Geen enkele 
hoeveelheid 
suiker is veilig
Hoe meer suiker je binnenkrijgt, hoe 
groter de kans op gezondheidspro-
blemen zoals overgewicht, diabetes 
type 2 en hart- en vaatziektes. Er 
bestaat geen grens van suikerin-
na me waaronder geen of verwaar-
loosbare gezondheidsrisico’s zijn. 
Dat zegt de Europese Autoriteit 
voor Voedselveiligheid (Efsa) na het 
bestuderen van 30.000 weten-
schappelijke publicaties. De onder-
zoekers van de Efsa adviseren 
daarom zo min mogelijk suiker bin-
nen te krijgen. Omdat fruit, groen-
ten en zuivel van nature al suiker 
bevatten, is het belangrijk om daar-
naast zo min mogelijk toegevoegde 
suikers te consumeren. 
tinyurl.com/efsasuiker

15% van de Nederlanders zegt in 
corona tijd meer te zijn gaan bewegen
BRON: TINYURL.COM/RIVM-BEWEGING

Keer Diabetes 2 
Om erkend als 
behandeling
De leefstijlbehandeling Keer 
Diabetes 2 Om is door de Europe-
se Commissie (EC) erkend als 
behandeling bij diabetes type 2. 
Het programma helpt deelne-
mers minder diabetesmedicijnen 
te gebruiken en hun bloedwaar-
den te verbeteren. Dat gebeurt 
met voeding, beweging, ont-
spanning en slaap. Van de tien 
deelnemers komen er drie van de 
medicijnen af.

De EC bestempelt de behande-
ling van de stichting Voeding 
Leeft als ‘best practice’. Dat bete-
kent dat deze als voorbeeld kan 
dienen om de volksgezondheid te 
bevorderen. Daarnaast heeft de 
EC geld beschikbaar gesteld om 
het programma in andere Euro-
pese landen aan te bieden.
tinyurl.com/eckd2o

BIJWERKINGENNIEUWS

Iberogast en  
leverschade
Al lijken ze onschuldig, kruidenmid-
delen en natuurgeneesmiddelen 
kunnen bijwerkingen hebben. Ibero-
gast is zo’n kruidenmiddel. Je kunt 
het zonder recept kopen. Het wordt 
gebruikt bij onder andere maag-
klachten zoals een opgeblazen ge-
voel, misselijkheid en krampen. 

Er zitten vloeibare extracten in van 
verschillende planten: kamillebloem, 
bittere scheef  loem, pepermunt-
blad, zoethoutwortel, stinkende 
gouwe, citroenmelisseblad, grote 
engelwortel, karwijzaad en zaad van 
de mariadistel. Van stinkende gouwe 
is bekend dat het mogelijk tot lever-
beschadiging leidt. 

Bijwerkingencentrum Lareb ont-
ving een melding van ernstige lever-
schade na het gebruik van Iberogast. 
In Duitsland zijn meerdere gevallen 
van leverschade gemeld.

Mocht je bij gebruik van kruiden-
middelen last krijgen van bijwerkin-
gen, bespreek ze dan met je huisarts 
of apotheker.

Wil je een bijwerking melden? 
Ga naar mijnbijwerking.nl
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Sterke maag
zuur remmers te 
veel gebruikt
Artsen schrijven te vaak sterke 
maagzuurremmers voor, stelt  
Zorginstituut Nederland. De meeste 
maagklachten zijn met aanpassin-
gen in de leefstijl te verhelpen. Als 
dat niet werkt, moeten huisartsen 
volgens hun eigen richtlijnen eerst 
een milde maagzuurremmer voor-
schrijven. Pas als die niet werkt, 
komt de sterke variant in beeld.

Jaarlijks komen 800.000 mensen 
met maagklachten bij de huisarts. 
Zo’n 2,8 miljoen Nederlanders  
slikken protonpompremmers, de 
sterkste variant maagzuurremmers. 
Langdurig gebruik daarvan geeft 
een hoger risico op botbreuken, 
chronische nierschade en vitamine-
tekorten. 

Zorginstituut Nederland inven-
tariseert zogeheten overbehande-
ling om onnodig medicijn- en zorg-
gebruik en onnodige kosten tegen 
te gaan. 
tinyurl.com/maagklachten

EU-subsidies 
moeten worden 
ingezet voor  de 

promotie van 
gezonde voeding

STOFWISSELING 
VERLOOPT ANDERS  
DAN GEDACHT
Met het vorderen van de leeftijd is 
het steeds moeilijker om af te 
vallen of niet aan te komen. Maar 
bij 40’ers en 50’ers ligt dat niet 
aan een trager wordende stof-
wisseling. Dat blijkt uit onderzoek 
van een mondiale groep weten-
schappers. De snelheid waarmee 
volwassenen calorieën verbran-
den blijft namelijk gelijk tot  
ongeveer het 60e levensjaar. 
Daarna wordt het metabolisme 
geleidelijk langzamer.

De onderzoekers voegden data 
van ruim 6600 personen uit 29 
landen samen in een database. 
De jongste deelnemer was een 
week oud, de oudste 95 jaar.  
Baby’s blijken de snelste stofwis-
seling te hebben. Na de eerste 
verjaardag neemt die geleidelijk 
af tot aan de volwassenheid.  
Vanaf ongeveer het 20e tot aan 
het 60e levensjaar blijft de stof-
wisseling stabiel, zelfs tijdens de 
zwangerschap en menopauze. 
tinyurl.com/stofwissel

Influencers 
helpen bij drukte 
huisartsenpost
De huisartsenposten van Gronin-
gen en Rotterdam hebben film-
pjes laten maken door acteurs en 
influencers die waarschuwen niet 
onnodig langs te komen. Veel 
huisartsenposten kampen met 
grote drukte, terwijl vier op de 
tien zorgvragen niet spoedeisend 
zijn en kunnen wachten tot de 
volgende werkdag. 

Voor Rotterdam en omgeving 
maakte acteur John Buijsman een 
filmpje en voor Groningen deed 
het populaire personage TikTok 
Tammo dat. Beiden verwijzen 
– met respectievelijk Rotterdamse 
tongval en Gronings accent – naar 
de website thuisarts.nl, waar je 
eerst een klacht kunt opzoeken 
en daarna kunt beslissen of je de 
huisartsenpost moet bellen.
tinyurl.com/hapdruk
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Weinig sekse ver schillen 
bij hartinfarct
De symptomen van een hartinfarct bij mannen 
komen grotendeels overeen met die bij vrou-
wen. Dat concluderen onderzoekers van het 
UMC Utrecht na het beluisteren van 1795 tele-
foontjes naar de huisartsenpost over pijn of een 
drukkend gevoel op de borst. 

Van de mannen bleek 15% daadwerkelijk een 
hartinfarct te hebben, tegen 8,6% van de vrou-
wen. Beide seksen hadden last van pijn achter 
het borstbeen. De enige duidelijke verschillen 
waren dat bij vrouwen de pijn heviger was en de 
pijn vaker uitstraalde naar de kaak. Symptomen 
van een hartinfarct bij mannen en vrouwen 
vertonen meer overeenkomsten dan verschil-
len, concluderen de onderzoekers. 
tinyurl.com/hartmv

Wij roepen de overheid op om beter 
beleid te maken voor de 2,7 miljoen 
slecht geïsoleerde woningen
BRON: CONSUMENTENBOND.NL/NIEUWS

GRATIS NIEUWSBRIEF

Tonijnsalade
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:

 ➜ Wil je binnen 10 weken 
lekkerder in je vel zitten? 
Wij helpen je daarbij met 
onze campagne ‘Lekker in 
je lijf’.

 ➜ Uit onze test van 18  
tonijnsalades blijkt dat dit 
een redelijk gezond brood-
beleg is. 

 ➜ De belangrijkste wijzi-
gingen in je zorgverzeke-
ring die bekend zijn ge-
maakt op Prinsjesdag.

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

‘STOP SUBSIDIE VOOR 
ONGEZONDE VOEDING’
De Europese Unie subsidieert  
campagnes waarmee producenten 
voedingsmiddelen promoten, waar-
onder vlees en alcoholhoudende 
drank. De Consumentenbond vindt 
dat de EU dergelijke campagnes voor 
ongezonde of niet-duurzame voe-
ding niet langer moet subsidiëren. 
Het is immers bekend dat we om 
gezondheids- of duurzaamheids  -
redenen minder van dergelijke pro-
ducten moeten gebruiken.

Onze Europese koepelorganisatie 
BEUC zet zich ervoor in dat deze 
EU-subsidies voortaan alleen worden 
ingezet voor voedingsmiddelen die 
we juist vaker zouden moeten 
gebruiken, omdat ze passen binnen 
een gezond en duurzaam voedings-
patroon. 
tinyurl.com/ 
ongezonde-EU-subsidies

Gezondgids
Een jaarabonnement op de 
Gezondgids kost in 2022 
voor leden €38 en voor 
niet-leden €42. Lees je de 
Gezondgids digitaal dan 
ontvang je 20% korting.




