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Inhoud

Rubrieken

Mijn bord leeg
mijn ouders leerden me al snel dat 
ik mijn bord leeg moest eten en dat 
tussen de maaltijden door snoepen 
daar niet bij hielp. Ook mochten mijn 
broers en ik bij het ontbijt en de lunch 
maar één boterham met zoet beleg. 
Als we dan te veel hagelslag op ons 
brood strooiden, schudde mijn vader 
de hagelslag die niet bleef plakken 
er gewoon weer vanaf. En als we 
uit school kwamen, kregen we één 
snoepje of koekje.

maar ja, wat je een kind verbiedt, 
wil het juist hebben. dus struinde ik 
na school de buurt af, op zoek naar 
snoepjes. mijn moeder stak daar een 
stokje voor en hing een bordje om 
mijn nek met daarop ‘Ik mag niet 
snoepen, want ik eet mijn bord niet 
leeg’. Ik kon niet eens lezen, zo jong 
was ik nog. 

de SrV-man had het er jaren 
later nog over. Hij begreep zowel 
mijn moeder als mij en gaf me een 
stokje zoethout. daar kauwde ik de 
hele middag op. Ik genoot van de 
dropsmaak én at ’s avonds mijn 
bord braaf leeg.

Loes Harland
Hoofdredacteur
lharland@ 
consumentenbond.nl
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Onafhankelijk 
en advertentievrij

Wij zijn er voor consumenten. 
En we zijn ván consumenten. 

Samen maken we kiezen 
makkelijker, kopen veiliger 

en markten eerlijker. We be-
waken bij alles wat we doen 

onze objectiviteit en onafhan-
kelijkheid. We laten ons niet 

beïnvloeden door politieke en 
commerciële belangen. Het 
belang van de consument 

staat bij ons voorop.
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Nieuws
Goed om te weten

Alternatieve vetzuren

Fietsen helpt diabetici
Patiënten met diabetes die regelmatig 
fietsen, hebben een kleinere kans om 
vroegtijdig te overlijden. dat blijkt uit 
een Europese studie met bijna 7500 
deelnemers uit 10 West-Europese lan-
den, waaronder Nederland. deze vol-
wassenen met diabetes zijn gemiddeld 
15 jaar lang gevolgd. Fietsen bleek het 
overlijdensrisico met minstens 24% te 

verlagen. degenen die gedurende mini-
maal 5 jaar regelmatig fietsten, hadden 
35% minder kans om vroegtijdig te 
overlijden. dit stond los van hun andere 
lichamelijke activiteiten.

bij 150 tot 300 minuten per week 
fietsen was het effect het grootst. meer 
fietsen verlaagde het risico op vroegtij-
dig overlijden niet verder. 

Sociale steun 
van belang voor 
kankerpatiënt
ruim een derde van de kankerpatiënten 
voelt zich eenzaam en een kwart voelt 
zich niet begrepen door zijn omgeving. 
Patiënten die hier last van hebben, erva-
ren ook vaker depressieve gevoelens, 
angst of stress en hebben meer moeite 
hun ziekte te accepteren. dat blijkt uit 
een onderzoek van de Nederlandse  
Federatie van Kankerpatiëntenorganisa-
ties onder 5353 Nederlanders die kanker 
hebben of hebben gehad.

Er is een flink verschil tussen mannen 
en vrouwen. Twee keer zo veel vrouwen 
(30%) als mannen (15%) voelen zich 
onbegrepen. En vier op de tien vrouwen 
voelen zich eenzaam, tegenover een 
kwart van de mannen.

de federatie benadrukt het belang  
van sociale steun, begrip en nazorg. Ze 
adviseert zorgverleners en naasten alert 
te zijn op signalen van eenzaamheid en 
somberheid.

over gezondheid, medicijnen en voeding



5dECEmbEr 2021 - GEZONDGIDS

NIEUWS

Bijwerkingennieuws

Ivabradine en 
lichtflitsen
Als je medicijnen met ivabradine 
gebruikt, kun je soms zogenoemde 
lichtflitsen gaan zien. Dat zijn plotse
ling oplichtende heldere vlekken in 
het gezichtsveld. Sommigen zien 
ook sterretjes of een aureool.

Ivabradine vertraagt het hartrit
me. Artsen schrijven het voor bij 
angina pectoris (hartkramp) en 
hart falen. Het middel is verkrijgbaar 
als Procoralan en onder de stofnaam 
zelf. Er bestaan ook combinatie
medicijnen met ivabradine.

Het zien van lichtflitsen is een 
bijwerking die veel voorkomt en 
onschuldig is. Over het algemeen 
verschijnen de flitsen in de eerste 
twee maanden van de behandeling 
en verdwijnen ze vanzelf. Ook gaan 
ze weg als je met het medicijn stopt.

Omdat de lichtflitsen vooral 
optreden wanneer het schemert 
of donker is, moet je oppassen als 
je in het donker deelneemt aan het 
verkeer.

Wil je een bijwerking melden?
Ga naar mijnbijwerking.nl

de Europese Commissie verbiedt vanaf 
2022 het gebruik van de kleurstof E171 in 
voedingsmiddelen. de stof, titanium-
dioxide, is mogelijk kankerverwekkend. 

E171 is een wit poeder dat wordt 
gebruikt in onder meer kauwgum, snoep, 
dressings, chocola en bakkerijproducten 
om ze witter te maken of meer glans te 
geven. Het poeder bestaat voor 10 tot 
50% uit heel kleine deeltjes die zich 
ophopen in het lichaam. Het is nog on be-
kend of deze nanodeeltjes het dNA aan-
tasten en daarmee kanker kunnen ver-
oorzaken. maar omdat dat niet uit te 
sluiten is, beschouwt de Europese voed-
selwaakhond Efsa titaniumdioxide niet 
langer als veilig.

Gewoon keukenzout vervangen door een 
natriumarme variant verkleint de kans op 
beroertes en hartinfarcten. Chinese 
wetenschappers onderzochten dat bij 
bijna 21.000 landgenoten. de deelne-
mers waren 60 jaar of ouder of hadden 
eerder een beroerte gehad. de helft van 
hen bleef gewoon zout (100% natrium) 
gebruiken, de andere helft kreeg zout 
met 25% kaliumchloride, een bekende 
vervanger van zout. 

Na vijf jaar hadden de deelnemers die 
de natriumarme variant gebruikten 14% 
minder kans op een beroerte, 13% minder 
kans op een ander acuut hart- of vaat-
probleem en 12% minder kans om te 
overlijden. 

Zoutvervanger 
verkleint kans op 
beroerte

Kleurstof E171 
verboden in 
Europa

bron: Voedingscentrum

Bijna 20% van de Nederlanders 
snoept en snackt minder dan voorheen 

en zo’n 27% is dat van plan
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Diverse websites blijven de regels 
voor het terugbetalen van gere
tourneerde producten overtreden. 
Dat blijkt uit ons onderzoek onder 
200 webwinkels, waaronder die 
van Kruidvat en Ici Paris XL. Ruim 
de helft betaalt te laat of te weinig 
terug. 

Sandra Molenaar, directeur van 
de Consumentenbond: ’Ik vind 
het enorm teleurstellend dat de 
branche maar niet in staat blijkt de 
regels na te leven. De regels zijn 
glashelder, maar toch presteert 
de helft van de winkels het om het 
fout te doen. Zelfs grote ketens. 
En dat nadat wij dit herhaaldelijk 
hebben onderzocht. En nadat ook 
de Autoriteit Consument & Markt 
zich hierover heeft uitgelaten. 
Betaal gewoon op tijd en betaal het 
juiste bedrag terug. Zo moeilijk is 
dat toch niet?’

E-bike verbetert 
je conditie niet
Wie denkt met een elektrische fiets aan 
zijn conditie te werken, komt bedrogen uit. 
Journalist Joost dijkgraaf van dagblad 
Tubantia en bewegingswetenschapper 
Jasper reenalda van de Universiteit Twente 
hebben dit getest. Een kwartier fietsen in 
turbostand blijkt qua energieverbruik en 
hartslag minder zwaar te zijn dan een 
kwartier winkelen. ‘Op de maximale stand 
doe je feitelijk niets’, concludeert 
reenalda. ‘Als je eenmaal in beweging 
bent, hoef je eigenlijk alleen nog de peda-
len te aaien.’ 

met de e-bike in toerstand verbruikte 
dijkgraaf tijdens de test ruim 20% meer 
energie dan in turbostand. met een 
gewone fiets verbruikte de verslaggever 
twee keer zo veel energie als in turbostand 
Zijn hartslag was dan een stuk hoger. 

Een dikke 8 voor 
de Gezondgids  
Na elk nummer van de Gezondgids krij-
gen 2400 willekeurig gekozen abonnees 
een mailtje met de vraag of ze mee willen 
werken aan een lezersonderzoek. meestal 
reageert zo’n 12% van de genodigden 
daarop. Het gemiddelde cijfer dat lezers 
geven aan de Gezondgids is een 8,1. daar 
zijn wij van de redactie enorm blij mee en 
trots op.

doordat we na elk nummer de mening 
van onze lezers peilen, kunnen we de 
kwaliteit van ons blad blijvend verhogen. 
daarom is ieders deelname gewenst.  
Heb je geen mailtje ontvangen en een 
keer meedoen, dan kun je je aanmelden 
via onderzoek@onderzoek. 
consumentenbond.nl

Webwinkels  
blijven regels 
overtreden
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Na een trombose (bloedprop in een ader) 
worden doorgaans antistollingsmedicij-
nen voorgeschreven. bij patiënten die 
deze middelen na de standaard behan-
delduur van drie maanden nog eens 
minimaal zes maanden gebruiken, is de 
kans op terugkeer van trombose binnen 
vijf jaar minder groot, maar niet uitgeslo-
ten. die conclusie trekt een groep inter-
nationale onderzoekers na het bestude-
ren van data van 26 studies met in totaal 
meer dan 15.000 deelnemers. 

Je moet dus – ondanks het gebruik van 
antistollings medicijnen – bedacht blijven 
op de mogelijkheid van een tweede 
trombose, zeggen de onderzoekers. Ook 
al is die kans klein.

In tegenstelling tot wat vaak wordt 
gedacht, leidt het drinken van koffie niet 
tot een hartritmestoornis. Sterker nog, 
elke dagelijkse kop koffie verkleint de 
kans op een verstoord hartritme met 3%. 
dit geldt ook voor degenen die hartklop-
pingen krijgen van koffie.

Een onderzoek waarvoor meer dan 
380.000 britten (40 – 69 jaar) ruim 12 jaar 
lang zijn gevolgd, wijst dat uit. de onder-
zoekers wilden uitsluiten dat genetische 
verschillen het resultaat zouden beïnvloe-
den. Het effect van koffie verschilt name-
lijk per individu. maar ook als het dNA er 
op wees dat iemand koffie langzaam 
afbreekt, veranderde de koffie niets aan 
hun kans op een hartritmestoornis.

Bijna 25.000 geïnteresseerden
krijgen elke maand de Gezondgids

Nieuwsbrief in hun mailbox.  
In de laatste Nieuwsbrief  
stonden onder meer de  
volgende onderwerpen:

 Veel verkopers van supplemen
ten gebruiken verboden claims 

over de werking ervan. Wij blijven 
actie voeren om dergelijke  

misleiding te stoppen.  
 In de winkels liggen weer kruid

noten met de gekste smaken.  
We proefden drie merken  

kruidnoten met appeltaartsmaak.

Nieuwsgierig geworden?  
Lees de Gezondgids Nieuwsbrief 
voortaan ook en meld je aan via

gezondgids.nl/nieuwsbrief

Misleiding

Risico op 
trombose niet  
uit te sluiten

Koffie verkleint 
kans op hart-
ritme stoornis

bron: rIVm

In 2020 waren er minder 
meldingen van het noro- en 

rotavirus, respectievelijk 56%  
en 68% minder dan in 2019

Nieuwsbrief

MEER INFORMATIE
Op gezondgids.nl/ 
verdieping staan alle bronnen




