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Inhoud
Van de redactie

Rubrieken

Smaak
Naarmate we ouder worden, proeven 
we vaak minder. Zo ken ik een 
80-plusser, wiens vrouw jaren gele-
den is overleden, die standaard 
mayonaise over zĳn eten doet. Onge-
acht wat er op zĳn bord ligt. ‘Anders 
vind ik het zo saai’, zegt hĳ dan mon-
ter. ‘En mayonaise vind ik lekker.’ 

Je zou kunnen denken dat hĳ er 
niet zo’n gezond eetpatroon op 
nahoudt. Maar volgens smaakprofes-
sor Peter Klosse voorkomt deze 
oudere man juist dat hĳ lusteloos, 
zwak of zelfs ondervoed raakt. ‘Eten 
moet vooral positief zĳn’, legt hĳ uit 
in het interview vanaf pagina 14.

Klosse vindt het onzinnig om 
afzonderlĳke producten gezond of 
ongezond te noemen. ‘Een appel is 
gezond, maar eet je alleen appels, 
dan ben je na een maand flink ver-
zwakt of misschien wel dood’, licht 
hĳ toe. En gelĳk heeft ie. 

Die 80-plusser weet heel goed hoe 
hĳ zĳn eten lekker maakt. Mĳn man 
ook. Die strooit het liefst overal 
chilivlokken overheen. Of hĳ nu 
boerenkoolstamppot of pasta 
maakt. ‘Dat vind ik nu eenmaal 
lekker’, lacht hĳ. ‘Fĳn dat je hebt 
gekookt schat’, reageer ik 
dan, terwĳl de tranen over 
mĳn wangen lopen.
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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.

 Lees de Gezondgids ook online via 
consumentenbond.nl/onlinelezen 17
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over gezondheid, medicijnen en voeding

Nieuws
Goed om te weten

Intensief bewegen houdt 
de spieren jong
Naarmate je ouder wordt, verliezen je 
spieren kracht en uithoudingsvermo-
gen. Toch kunnen de spieren van een 
65-plusser nog in net zo’n goede condi-
tie zĳn als die van een 20-er. Maar dan 
moet een 65-plusser wel fanatiek spor-
ten. Dit blĳkt uit onderzoek van de Uni-
versiteit Maastricht en het Amsterdam 
UMC, gepubliceerd in Nature Aging. 

Een van de indicatoren van spier-
gezondheid is het metabolisme: hoe 

de spier voedingsstoffen omzet en 
welke stoffen (metabolieten) daarbĳ 
vrĳkomen. De metaboliet NAD+ neemt 
gelĳkmatig af bĳ het ouder worden, 
ook als je gemiddeld blĳft bewegen. 
Alleen als je veel beweegt (meer dan 
13.000 stappen per dag en minimaal 
drie keer per week intensief sporten), 
is de hoeveelheid NAD+ in je spieren 
gelĳk aan die van een 20-er die gemid-
deld beweegt.  

Reden uitstel 
hartoperatie 
bepaalt 
overlevingskans
Patiënten bĳ wie een hartoperatie om 
medische redenen wordt uitgesteld, 
hebben na een jaar een kleinere overle-
vingskans. Dat schrĳven onderzoekers 
van het Maastricht UMC in de European  
Journal of Cardio-Thoracic Surgery. Zĳ 
onderzochten dit bĳ 2111 operaties die 
tussen 1 januari 2017 en 1 juni 2019 waren 
gepland. 

Zo’n 300 ingrepen werden lastminute 
geannuleerd, om medische redenen 
(zoals een infectie) of om procesgerela-
teerde redenen (zoals te weinig perso-
neel). Annuleringen om medische rede-
nen kwamen minder vaak voor, maar de 
betreffende patiënten hadden dubbel zo 
veel kans op overlĳden als patiënten van 
wie de operatie niet werd uitgesteld. 
Voor patiënten in de categorie ‘proces-
gerelateerd’ had het uitstel geen invloed 
op de overlevingskans. 
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Bijwerkingennieuws

Probleem met 
oogdruppels
Deze keer beschrĳven we geen 
bĳwerking, maar een praktisch pro-
bleem dat redelĳk makkelĳk is op te 
lossen. Het gaat om oogdruppels 
van het merk Nevanac. Die worden 
voorgeschreven na een staaropera-
tie. De druppels zĳn lastig uit het 
flesje te krĳgen. Bĳwerkingencen-
trum Lareb ontving hier meldingen 
over. De vloeistof is dik en stroperig. 
Door het stugge flesje heb je flinke 
knĳpkracht nodig om de druppels 
eruit te krĳgen. 

De werkzame stof nepafenac werkt 
pĳnstillend en ontstekingsremmend. 
Er zĳn twee sterktes, 1 mg/ml en 
3 mg/ml, met elk een gebruiksaanwĳ-
zing. Lees voor het druppelen de 
gebruiksinstructies. Lukt het niet om 
de druppels uit het flesje te krĳgen? 
Vraag dan hulp aan een huisgenoot, 
of advies van de apotheker. Of 
gebruik een hulpmiddel (zoals een 
druppelbril) om het oog open te 
houden, de hand stil te houden en het 
druppelflesje juist te richten. Ook zĳn 
er middelen die grip en knĳpkracht 
geven. Vraag ernaar in de apotheek.

Wil je een bĳwerking melden?
Ga naar mĳnbĳwerking.nl

Minder zout, 
suiker en vet
Fabrikanten gaan minder suiker, zout 
en verzadigd vet verwerken in hun 
voedingsmiddelen. Dat heeft de over-
heid met ze afgesproken in de 
Nationale Aanpak Productverbetering. 
Bewerkte voeding bevat vaak te veel 
van deze voedingsstoffen.

Het RIVM heeft voor elke product-
groep (zoals graanproducten, sauzen 
en zoetwaren) en per voedingsstof 
bepaald wanneer de hoeveelheid in de 
categorie laag, midden of hoog valt. In 
2030 moet per productgroep de helft 
van de producten in de categorie laag 
vallen en maximaal 10% in de slechtste 
categorie (hoog). Zo moet het voor 
consumenten makkelĳker worden 
gezonder te eten.

De Consumentenbond heeft, samen 
met onder meer de Alliantie Voeding 
voor de Gezonde Generatie, kritisch 
op de aanpak gereageerd richting de 
Tweede Kamercommissie van VWS. 
We vinden de plannen niet ambitieus 
genoeg.

Lekker eten 
ondanks 
smaakverlies
Kok Michael van ’t Hoff ontwikkelde 
een app voor mensen die last hebben 
van smaakverlies door ziekte, covid-
19, ouderdom of een medische 
behandeling. Met de app krĳg je tips 
om je eten aan te passen en er meer 
van te genieten. De app, Smaakpupil, 
geeft op basis van een persoonlĳk 
profiel tips over mogelĳke toevoegin-
gen aan de maaltĳd. Hiermee kun je 
de smaak, geur of structuur van je 
eten beïnvloeden. 

Van ’t Hoff werkte eerder als kok op 
de afdeling oncologie van het Ikazia 
Ziekenhuis in Rotterdam. Lees meer 
over smaak in het interview met Peter 
Klosse vanaf pagina 14.

Bron: Rĳksoverheid

Het Novavax-vaccin beschermt 
voor 60-90% tegen 

ziekte door het coronavirus
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Slaap het liefst 
ononderbroken
Wie onregelmatig slaapt, heeft mogelĳk 
een grotere kans om de ziekte van 
Alzheimer te ontwikkelen. Eiwitten die 
alzheimer veroorzaken, hopen zich dan 
meer op tussen de hersencellen en vor-
men zogenoemde plaques. De immuun-
cellen die deze plaques opruimen, wor-
den gestuurd door de biologische klok. 
Dit ontdekten Amerikaanse biologen.

Om schadelĳke eiwitten op te kunnen 
ruimen, krĳgen immuuncellen een sig-
naal. De onderzoekers voegden aan 
immuuncellen van muizen op verschil-
lende tĳdstippen plaques toe en hielden 
bĳ wanneer die werden opgeruimd. Als 
het dag-nachtritme wordt verstoord, 
gaan de immuuncellen niet aan het werk, 
schrĳven de onderzoekers in Plos 
Genetics.

Minder verspilling 
dankzij iconen 
Icoontjes op verpakkingen bĳ de datum 
voor ‘ten minste houdbaar tot’ en ‘te 
gebruiken tot’ kunnen consumenten 
helpen minder voedsel te verspillen. Dat 
blĳkt uit een onderzoek van onder meer 
de Wageningen Universiteit. De afkortin-
gen THT en TGT zorgen vaak voor ver-
warring, waardoor consumenten pro-
ducten weggooien die nog goed zĳn. 

In een online enquête kregen ruim 
1500 Nederlanders diverse THT- en 
TGT-producten te zien, waarbĳ ze 
3 opties hadden: het product consume-
ren, het product eerst bekĳken, ruiken 
en proeven of het product weggooien. 
Een icoon bĳ de houdbaarheidsdatum 
zorgde voor een positieve gedragsver-
andering bĳ een klein deel van de deel-
nemers. THT-producten die over de 
houdbaarheidsdatum zĳn, wilden ze 
eerst proberen in plaats van direct weg-
gooien. 

Vitamine D 
en auto-
immuunziektes
Amerikaans onderzoek (gepubli-
ceerd in The BMJ) toonde aan dat 
50-plussers die dagelĳks een vita-
mine D-supplement gebruiken, 
minder kans hebben op een auto-
immuunziekte dan leeftĳdgenoten 
die geen vitamine D-supplement 
slikken. De onderzoekers volgden 
hiervoor 26.000 Amerikanen 5 jaar 
lang. De ene groep gebruikte dage-
lĳks 2000 IE (internationale eenhe-
den) vitamine D, de andere groep 
kreeg een placebo (neppil). De eer-
ste groep had 22% minder kans op 
auto-immuunziektes als reumatoïde 
artritis en psoriasis.

De aanbevolen dagelĳkse hoe-
veelheid vitamine D is in Nederland 
voor iedereen 10 microgram (400 
IE). Het Voedingscentrum adviseert 
70-plussers dagelĳks 20 microgram 
(800 IE) extra vitamine D te slikken.

Ten minste 
houdbaar tot: 

kĳk, ruik en proef 
ná de datum 

Te gebruiken tot: 
gebruik of vries in 

vóór of op de datum
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Liever geen 
bloedverdunner 
Bĳ een trombectomie, waarbĳ een stolsel 
uit een ader in de hersenen wordt verwĳ-
derd, kunnen artsen beter geen bloed-
verdunner toedienen. Dat stellen neuro-
logen van het Erasmus MC in Rotterdam. 
Zĳ vergeleken de uitkomsten van opera-
ties waarbĳ de bloedverdunners aspirine 
of heparine werden gebruikt met ingre-
pen waarbĳ geen bloedverdunner werd 
gebruikt. De patiënten die tĳdens een 
trombectomie een bloedverdunner kre-
gen toegediend, hadden twee keer zo 
vaak een ernstige hersenbloeding als de 
andere patiënten. In totaal deden 628 
patiënten uit 15 ziekenhuizen mee aan 
het onderzoek, dat werd gepubliceerd in 
The Lancet.

Eerder profijt van 
palliatieve zorg
Komt door ziekte of kwetsbaarheid de 
dood in zicht, dan moet er niet langer 
uitsluitend en als vanzelfsprekend van-
uit een medisch perspectief worden 
behandeld. Mentale en sociale aspecten 
zĳn juist in de laatste levensfase heel 
belangrĳk, maar komen nu vaak nog 
onvoldoende en te laat aan bod in de 
zorg. Dat staat in een advies van de 
Raad voor Volksgezondheid & Samenle-
ving (RVS) aan het kabinet. 

De RVS adviseert een brede pallia-
tieve zorg in te richten, waarbĳ onder 
meer het netwerk van de patiënt eerder 
wordt betrokken. Net als vrĳwilligers en 
niet-medische professionals zoals gees-
telĳk verzorgers en sociaal werkers.

Herkomst 
onbekend 

Bĳna 25.000 geïnteresseerden
krĳgen elke maand de Gezondgids

Nieuwsbrief in hun mailbox. 
In de laatste Nieuwsbrief 
stonden onder meer de 
volgende onderwerpen:
Bĳ groente, vis en andere 

versproducten moet het land van 
herkomst vermeld zĳn. Dit 

gebeurt lang niet altĳd. 
De lunch bowl van Bonduelle 

komt kant-en-klaar uit een zakje. 
Is het gezond en lekker?

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

gezondgids.nl/nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Bron: RIVM

Acties om de luchtkwaliteit te 
verbeteren hebben effect. In 2030 leven 

we hierdoor 3,5 maand langer
MEER INFORMATIE
Op gezondgids.nl/
verdieping staan alle bronnen




