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Inhoud

Rubrieken

Een kleine 
ontploffing
Het is 8 uur ’s ochtends en ik sta in 
het gangpad van een overvolle trein. 
Achter mĳ  haalt een medereiziger 
elke 10 seconden zĳ n neus op. Links 
tikt iemand met opvallend lange 
nagels driftig op een toetsenbord. 
Geërgerd doe ik mĳ n oortjes in. 
Heb ik misschien misofonie? Maar 
nee, ik heb alleen de klok horen 
luiden, merk ik als ik ons dossier op 
pagina 17 voor het eerst lees. Als je 
écht misofonie hebt, ervaar je extre-
me gevoelens van woede of walging 
bĳ  onschuldige geluiden. En dat 
kan behoorlĳ k ver gaan. Patiënten 
omschrĳ ven hun klachten als een 
soort ontplo� ing in het hoofd. 
Dat soort heftige emoties heb ik bĳ  
lange na niet. Gelukkig hoeven ook 
misofoniepatiënten niet met hun 
klachten rond te blĳ ven lopen, want 
er zĳ n meerdere behandelmogelĳ k-
heden die de symptomen kunnen 
verminderen. Eenmaal in Den Haag 
mogen mĳ n kantoorgenoten kra-
ken, sniff en en tikken zoveel als ze 
willen, ik voel me weer opperbest. 
Want wat is het leuk om tĳ delĳ k dit 
mooie tĳ dschrift te mogen ma-
ken, samen met al die bevlogen 
collega’s. Ik schaar mĳ n beschei-
den ontplo� ing maar onder het 
kopje ochtendhumeur.

Heidi Klĳ sen, 
hoofdredacteur a.i.
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Onafhankelijk
en advertentievrij

Wĳ  zĳ n er voor consumenten. 
En we zĳ n ván consumenten. 

Samen maken we kiezen 
makkelĳ ker, kopen veiliger 

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

onze objectiviteit en onafhan-
kelĳ kheid. We laten ons niet 

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

staat bĳ  ons voorop.

 Lees de Gezondgids ook online via 
consumentenbond.nl/onlinelezen 17

Artikelen

consumentenbond.nl/onlinelezen

8 Vegetarische burgers
Ze zĳ n minder vet dan ‘echte’ 
ham burgers, maar missen veel 
voedingsstoff en

12  Duurzamer vis eten
Vĳ f handvatten om vis te eten met 
respect voor dier en milieu

14  Ongezonde keuzes
Bioloog Esther Aarts over de 
wisselwerking tussen lichaam 
en brein

26  Tandvleesontsteking
Een weinig opvallende kwaal 
die ernstige gevolgen kan hebben

29  Muziek en gezondheid
De positieve werking van muziek 
maken, ernaar luisteren en erop 
dansen 

36  Winderigheid
Iedereen laat winden, maar wat doe 
je als je er echt last van hebt?

40  Douchen
Zo weinig, kort en koel mogelĳ k: 
drie experts delen de nieuwste 
inzichten

44  Seksuele opwinding
Mannen hebben geen groter libido 
dan vrouwen. Hoe zit het dan wel? 

48  Hoe gezond is tempé?
De sojabonen in tempé bevatten 
veel voedingsstoff en 

Misofonie
18 Achtergrond

Hoe beweging, rust en 
afleiding kunnen helpen 

20 Kort
Bĳ  twĳ fel kun je een 
test doen

21 Interview
Psychiater Nienke Vulink 
over behandelmethoden 
bĳ  misofonie
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 Burger zonder vlees

De voedingswaarde van veel 

vegaburgers valt tegen

Onder de douche

Over ingesleten gewoontes, 

kachelcellen en je huid Zing, speel en dans 

Muziek heeft een positieve 

invloed op je gezondheid

SMAKKEN 
EN SLIKKEN
Als je gek wordt van geluiden
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DossierDossier
Misofonie

Een partner die veel kucht 
of een collega die een 
appel eet. Wat als je er 
echt woest van wordt?

TEKST RAYMON HEEMSKERK ILLUSTRATIES ANNELIEN SMET

18 Wat kun je doen?
Afleiding, slaap, rust en 

beweging kunnen helpen 
ermee om te gaan

20 Kort
Behalve van geluid kun je 

ook last hebben van 
herhalende bewegingen

21 Interview
Psychiater Nienke Vulink 

over mogelĳke behandelingen 
van misofonie 

23 Feiten & cijfers
Naar schatting 0,5% 
van de Nederlanders 

heeft er last van 
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over gezondheid, medicijnen en voeding

Nieuws
Goed om te weten

1500 meldingen over bedrijven
Steeds meer consumenten hebben 
moeite om de eindjes aan elkaar te 
knopen. Tegelĳkertĳd maken sommige 
bedrĳven gebruik van de huidige econo-
mische situatie om er zelf beter van te 
worden. Dat moet anders, vinden wĳ. 
Dus openden we eind oktober het meld-
punt Eerlĳk is eerlĳk. Hier kun je terecht 
met klachten over bedrĳven die overtre-
dingen begaan, stiekeme of opvallende 
prĳsstĳgingen doorvoeren of zich op 
een andere manier misdragen. 
Twee maanden na de opening van het 
meldpunt waren er al bĳna 1500 meldin-

gen binnen. Veel gaan over krimpflatie: 
verpakkingen die verkleind zĳn terwĳl 
de prĳs gelĳk blĳft of zelfs hoger wordt. 
We zien dit vooral bĳ voedingsmiddelen, 
maar ook bĳ onder meer vitamineprepa-
raten en verzorgingsproducten. Verder 
zĳn er meldingen over sterk gestegen 
prĳzen van geneesmiddelen en andere 
medische producten. 
Help je ook mee om de wereld een 
beetje eerlĳker te maken? Want samen 
staan we sterk. Laat weten welke bedrĳ-
ven we moeten aanspreken op 
consumentenbond.nl/meldpunteerlĳk. 

Darmbacteriën 
en depressie
De samenstelling van de bacteriën in je 
darmen hangt samen met depressieve 
gevoelens. Dat ontdekten onderzoekers 
van het Erasmus MC en Amsterdam UMC. 
Ze onderzochten de ontlasting van 4265 
personen en lieten hen vragen beant-
woorden over hun gemoedstoestand.  
De studie is gepubliceerd in Nature  
Communications.
Een aantal soorten darmbacteriën (12) 
heeft een verband met depressieve 
gevoelens. Ook kwamen symptomen van 
depressie vaker voor bĳ personen met 
een beperkte variatie aan bacteriën, of 
een over- of ondervertegenwoordiging 
van specifieke soorten. 
Bepaalde bacteriën produceren zogehe-
ten neurotransmitters (‘boodschapper-
stoffen’), zoals glutamaat en serotonine. 
Daarvan is bekend dat ze een rol spelen 
bĳ depressie. De onderzoekers vermoe-
den dat die stoffen van de darmen via de 
bloedbaan in de hersenen komen, waar 
ze depressie veroorzaken.
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Bijwerkingennieuws

Wratten door 
azathioprine
Het medicĳ n azathioprine remt 
ontstekingen in het lichaam. Ook 
onderdrukt het de lichaamsafweer 
tegen niet-lichaamseigen cellen. 
Azathioprine wordt voorgeschreven 
bĳ  diverse ziektes, zoals chronische 
darmontsteking, reumatische ont-
stekingsziekte en de spierziekte 
myasthenia gravis. Ook kan het 
middel de afweerreacties van het 
lichaam onderdrukken na een 
transplantatie. 
Bekende bĳ werkingen van het medi-
cĳ n zĳ n longontsteking en blaas-
ontsteking. Verder is de kans op een 
infectie met een virus groter. Een 
voorbeeld hiervan is het humaan 
papillomavirus. Dit virus kan wratten 
veroorzaken. Azathioprine kan voor 
de groei van wratten zorgen of die 
verergeren. Wratten komen vooral 
voor op handen en voeten, maar 
kunnen ook op andere plaatsen 
zitten. Ze verdwĳ nen meestal van-
zelf en zonder littekens. Wratten 
zĳ n onschuldig. Je kunt ze (laten) 
behandelen als je er veel last 
van hebt.

Wil je een bĳ werking melden? 
Ga naar mĳ nbĳ werking.nl.

Nederlandse 
voedselomgeving 
scoort slecht
Europese landen moeten meer doen om 
een gezonde voedselomgeving te creë-
ren. Dat zegt een groep internationale 
wetenschappers, onder meer van de 
Wageningen Universiteit. Zĳ  deden 
onderzoek in 11 landen. Nederland scoort 
met Spanje en Duitsland het slechtst. 
De studie, gepubliceerd in The Lancet 
Regional Health – Europe, richt zich 
onder meer op de samenstelling, etiket-
tering, prĳ zen en marketing van voedsel. 
Ook keken de onderzoekers naar het 
voedselaanbod in publieke ruimtes. 
Nederland moet volgens hen strenger 
zĳ n op de hoeveelheid zout, suiker en vet 
in voedingsmiddelen. Ook raden zĳ  een 
verbod aan op voedselmarketing voor 
kinderen onder 18 jaar als producten niet 
in de Schĳ f van Vĳ f passen. Verder moe-
ten ongezonde producten duurder wor-
den en gezonde producten goedkoper. 
En moeten groepen met lage inkomens 
voedselbonnen krĳ gen voor gratis 
groente en fruit. 

Beter bewegen in 
de ochtend?
Wie vooral ’s ochtends beweegt, heeft 
een lager risico op een hersen- of hart-
infarct dan wie dat vooral op andere 
momenten doet. Dat blĳ kt uit een studie 
van het LUMC die verscheen in de Euro-
pean Journal of Preventive Cardiology. 
De onderzoekers gebruikten hiervoor de 
beweeggegevens van ruim 86.000 
Britten van 42 tot 78 jaar. Zĳ  zĳ n 8 jaar 
lang gevolgd. Een beweegpiek tussen 9 
en 11 uur ’s ochtends gaf gemiddeld 16% 
minder kans op een hartaanval en 17% 
minder kans op een herseninfarct. Bĳ  
vrouwen was het eff ect groter: respectie-
velĳ k 22% en 24%. De resultaten stonden 
los van de totale hoeveelheid beweging. 
Veel bewegen is volgens de onderzoe-
kers goed, maar ook de timing ervan lĳ kt 
dus uit te maken. 
Het eff ect van de timing van beweging 
op de gezondheid is een nieuw onder-
zoeksveld. Veel van de onderliggende 
mechanismen zĳ n nog onduidelĳ k en 
worden verder onderzocht. 

Het vertrouwen in medicijnen op 
recept kreeg in 2018 een 7,9 als 

rapportcijfer 7,9 en in 2022 een 8,2
Bron: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
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Last van brandend 
maagzuur? Slaap 
op je linkerzij
Als je ‘s nachts last hebt van brandend 
maagzuur, kun je het best op je linkerzĳ 
slapen, blĳkt uit recent onderzoek. 
Arts-onderzoeker Jeroen Schuitenmaker 
promoveerde aan het Amsterdam UMC op 
dit onderwerp. 
Bĳ brandend maagzuur (de o�iciële term  
is reflux) stroomt er maaginhoud terug 
naar de slokdarm. Dit geeft een onprettig 
gevoel en soms oprispingen. In de wes-
terse wereld heeft ongeveer 20% van de 
bevolking weleens last van refluxklachten. 
Als je op je linkerzĳ ligt, bevindt de maag 
zich onder de slokdarm, waardoor de zure 
maaginhoud minder makkelĳk terug-
stroomt.
Voor het onderzoek kregen 58 patiënten 
met ernstige refluxklachten een slangetje 
in hun slokdarm. Schuitenmaker kon daar-
mee de hoeveelheid maagzuur meten. 
Ook registreerde hĳ de slaappositie van de 
deelnemers. Niet alleen kwam er minder 
maagzuur in de slokdarm als zĳ op hun 
linkerzĳ sliepen, het maagzuur stroomde 
ook sneller terug de maag in.
Schuitenmaker onderzocht ook of hĳ met 
een trilapparaatje patiënten kon stimuleren 
om op hun linkerzĳ te slapen. De groep die 
het apparaatje gebruikte, bleek gemiddeld 
minder last te hebben van brandend 
maagzuur dan de controlegroep.

PFAS in voedsel 
aan banden
Sinds 1 januari gelden er maximale waar-
den voor de hoeveelheid PFAS in voedsel. 
PFAS zĳn chemische stoffen die schadelĳk 
kunnen zĳn voor de gezondheid. Voorheen 
waren er wel advieswaarden, maar die zĳn 
nooit wettelĳk vastgelegd. Dat heeft de 
Europese Commissie nu gedaan voor vier 
soorten PFAS. Onder meer eieren, vlees, 
vis en schaal- en schelpdieren moeten 
voldoen aan de strengere eisen. Zo is van 
mosselen uit de Westerschelde bekend dat 
die vervuild zĳn met PFAS.
PFAS zĳn mogelĳk kankerverwekkend en 
kunnen een negatieve invloed hebben op 
onder meer het immuunsysteem en de 
ontwikkeling van ongeboren baby’s. Ze 
breken niet of nauwelĳks af in het lichaam 
en in het milieu. De stoffen worden 
gebruikt in onder andere antiaanbak-
pannen, regenjassen en cosmetica. 

Niet-bewezen 
behandelingen 
bij rugpijn
Artsen hanteren nog altĳd rugpĳn-
behandelingen waarvan niet bewe-
zen is dat ze effectief zĳn. Soms zĳn 
ze zelfs schadelĳk. Zo schrĳven 
artsen nog steeds bedrust voor bĳ 
hernia en rugklachten zonder duide-
lĳke oorzaak. Andere voorbeelden 
van dit soort behandelingen zĳn een 
tussenwervelschĳf verwĳderen, 
ruggenwervels aan elkaar vastzetten 
en pĳnmedicatie injecteren. Deze 
staan niet meer in medische richt-
lĳnen voor artsen, maar worden nog 
wel vaak toegepast. Dit ontdekten 
onderzoekers van het Amsterdam 
UMC. Zĳ gebruikten daarvoor alle 
Nederlandse ziekenhuisdata van 
1981 tot 2018. Het duurde in deze 
periode ten minste 17 jaar voordat 
de meeste artsen (85%) stopten met 
het voorschrĳven van een niet-
bewezen behandeling. Voor bedrust 
bĳ hernia werd de grens van 85% 
helemaal niet bereikt. 
Nieuwe kennis moet sneller door-
stromen naar de werkvloer, vinden 
de onderzoekers. Het onderzoek is 
gepubliceerd in de European  
Journal of Pain.
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Online sneller hulp van de huisarts, 
ook bij pijn op de borst
Heb je last van pĳn op de borst, hartklop-
pingen of benauwdheid, dan kun je nu 
snel digitale hulp zoeken via spreekuur.nl. 
Deze digitale huisartsenpost stelt eerst 
een aantal vragen. Daarna beoordeelt een 
arts de urgentie en ernst van de klachten. 
Vervolgens verwĳst de arts je door naar de 
juiste zorg.
Dagelĳks melden 600 tot 1200 patiënten 
zich bĳ de huisarts met pĳn op de borst. In 
15% van de gevallen zĳn hartproblemen de 
oorzaak. Daarvan is helft mogelĳk levens-
bedreigend. Door drukte en personeels-
tekorten bĳ huisartsen(posten) duurt het 
soms lang voordat je iemand aan de lĳn 

krĳgt. Op zaterdagavond is de gemiddelde 
wachttĳd zelfs 9 minuten. Dat kan fataal 
zĳn.
Om de druk op huisartsen, ambulance-
personeel en spoedeisende hulp te ver-
lichten, is de digitale huisartsenpost in het 
leven geroepen. Online krĳg je sneller dui-
delĳkheid over wat je nodig hebt dan wan-
neer je de huisarts belt. Ruim 2,5 miljoen 
patiënten hebben inmiddels toegang tot 
spreekuur.nl, omdat hun huisarts of de 
huisartsenpost ermee samenwerkt. Op  
dit moment is dat onder meer het geval  
in Drenthe en in en rond Rotterdam, 
Amersfoort en Nĳmegen.

De beste 
tandenborstels

Wil je regelmatig nieuws van de 
Consumentenbond ontvangen per 
e-mail? Je kunt hierbĳ denken aan 
nieuwe tests van producten of  
voedingsmiddelen en aan tips.
Enkele voorbeelden van recente 
onderwerpen:
u Een goede elektrische tandenbor-

stel hoeft niet veel te kosten. Wat 
heb je aan een duurder model? En 
welke modellen zĳn goed en niet 
zo duur? 

u Tĳdens de Nationale week zonder 
vlees en zuivel kun je je steentje 
bĳdragen aan milieu en dieren-
welzĳn. De week begint op  
6 maart.

u Hoe komt het dat eczeem vaak 
opspeelt in de winter, en wat kun 
je er tegen doen?

Nieuwsgierig geworden? 
Meld je aan via gezondgids.nl/ 
e-mails.

Nieuws in je mailbox

MEER INFORMATIE
Op gezondgids.nl/ 
verdieping staan alle bronnen

Wie bovenaan de welvaartsladder 
staat, leeft bijna 25 jaar langer in 

goede gezondheid
Bron: CBS, meting over 2017 – 2020
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