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Inhoud
Van de redactie

Rubrieken

Het water in
Jaren achter elkaar trok ik 2 keer per 
week 50 baantjes in het zwembad. 
Heerlĳk vond ik het. Elke keer 
opnieuw ervaarde ik hetzelfde als ik 
het water in sprong. Ik werd weer 
even kind. Het geluid van het klot-
sende water gecombineerd met de 
eerste schrik van de kou. Brrr. Maar 
dan die eerste slagen. Zo lekker. Zo 
licht. Ik voelde me gedragen door de 
opwaartse kracht van het water. 
Alsof ik in een veilige cocon zat, 
ingebakerd. 

Ik kan me niet herinneren waarom 
ik ermee ben gestopt. Waarschĳnlĳk 
had het te maken met mĳn werk-
agenda die niet goed aansloot op de 
beperkte mogelĳkheden (heel vroeg 
of tussen de middag) om baantjes te 
zwemmen. En het gedoe eromheen. 
Op tĳd weg, zwempas mee, omkle-
den, spullen in kluisje, douchen, 
zwemmen, douchen, spullen uit 
kluisje, omkleden, snel naar huis. 

Waarschĳnlĳk gelden deze bezwa-
ren voor velen. Maar toch, toen ik 
het artikel las (vanaf pagina 40) 
en laatst in een hotel een paar 
baantjes zwom, ging het weer 
kriebelen. Het zou zo veel makke-
lĳker zĳn als ik op willekeurige 
momenten het water kan 
kiezen. En dan liefst niet 
om 7.00 uur. 

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.

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

Nieuws
Goed om te weten

Helm later dit jaar  
verplicht op snorfiets
Later dit jaar wordt het verplicht om een 
helm te dragen op een snorfiets. Dat is 
een gemotoriseerde tweewieler met een 
blauw kenteken. Een snorfiets mag 
maximaal 25 kilometer per uur rĳden. 
Voor bromfietsen (met een geel ken-
teken) gold al een helmplicht.

Het dragen van een helm verlaagt de 
kans op onder meer hersenletsel en 
overlĳden bĳ een ongeluk. Snorfietsers 
moeten dezelfde soort helm dragen als 

bromfietsers en motorrĳders. Mogelĳk 
worden ook speedpedelec-helmen 
toegestaan op de snorfiets, maar er 
loopt nog een onderzoek naar de veilig-
heid hiervan. De helmplicht geldt voor 
alle snorfietsers, ook als die op het fiets-
pad rĳden.

Waarschĳnlĳk zal de helmplicht voor 
snorfietsers op 1 september ingaan, 
maar het kabinet moet nog over de 
datum beslissen.

Vaker melding 
van klachten bij 
implantaten
Het aantal gezondheidsklachten over 
implantaten is in 2021 bĳna verdrievou-
digd ten opzichte van het jaar ervoor. 
Het Meldpunt en Expertisecentrum 
Bĳwerkingen Implantaten (MEBI) ontving 
in 2021 714 klachten. Daarvan gingen de 
meeste over koperspiraaltjes (49%) en 
borstimplantaten (43%), gevolgd door 
bekkenbodemmatjes (2%).

De meest genoemde klachten bĳ 
koperspiraaltjes waren uitzakking van 
het spiraaltje tot in de baarmoedermond 
en zware menstruatie. Bĳ borstimplanta-
ten waren dat vermoeidheid en pĳn.

Het MEBI deed begin 2021 een oproep 
voor het melden van klachten, wat de 
grote toename verklaart. Meldingen 
moeten eraan bĳdragen dat implantaten 
veiliger worden.



5JUNI/JULI 2022 - GEZONDGIDS

NIEUWS

Bijwerkingennieuws

Droge mond 
door medicijnen
Verschillende medicĳnen kunnen 
een droge mond veroorzaken, al dan 
niet door een verminderde speeksel-
aanmaak. De medicĳnen die een 
droge mond kunnen veroorzaken 
zĳn: hooikoortsmedicĳnen, ont-
stekingsremmende pĳnstillers 
(NSAID’s), maagzuurremmers, anti-
biotica, antidepressiva en medicĳ-
nen bĳ een hoge bloeddruk. Een 
droge mond als bĳwerking kan 
vooral ontstaan als je meerdere 
medicĳnen tegelĳk gebruikt.

Te weinig speeksel kan ook leiden 
tot andere vervelende klachten. 
Denk aan moeite met slikken en 
praten, ophoping van etensresten in 
het gebit en een slechte adem. Ern-
stigere klachten zĳn een schimmel-
infectie in de mond en gaatjes in of 
slĳtage van het gebit.

Je kunt een droge mond vermin-
deren door ergens op te zuigen, 
licht zuur voedsel te nemen of regel-
matig slokjes water te drinken. Ook 
kun je kunstspeeksel in de vorm van 
een mondspray of mondgel gebrui-
ken. Deze zĳn te koop bĳ de drogist 
en de apotheek. Voorbeelden zĳn de 
producten van Dentaid Xeros, Gum 
Hydral en Bioxtra.

Bespreek de bĳwerkingen met je 
huisarts en ga bĳ ernstige klachten 
ook naar je tandarts om schade aan 
je mond en gebit te voorkomen.

Wil je een bĳwerking melden? 
Ga naar mĳnbĳwerking.nl

Verjongingskuur 
bij muizen werkt
Het is onderzoekers van het Salk-onder-
zoeksinstituut in Californië gelukt om het 
verouderingsproces in de lichaamscellen 
van muizen terug te draaien. Voor het 
onderzoek, gepubliceerd in Nature, 
behandelden de wetenschappers muizen 
met zogeheten RNA-moleculen. Deze 
passen het DNA-patroon in verouderde 
cellen aan en ‘resetten’ zo de cellen. De 
behandeling had vooral effect op de huid 
en de nieren van de muizen. Na drie 
maanden was er effect te zien van de 
verjongingskuur.

De onderzoekers benadrukken dat er 
nog veel onderzoek nodig is om te 
komen tot een verjongingstherapie die 
voor mensen effectief en veilig zou kun-
nen zĳn.

Vegetarisch  
eten in de zorg
De Vegetariërsbond is een petitie gestart 
om het recht op vegetarisch eten in zorg-
instellingen af te dwingen bĳ de minister 
van Volksgezondheid en het College van 
Zorgverzekeraars. De bond zegt steeds 
vaker klachten te ontvangen van mensen 
die in een ziekenhuis of verzorgingshuis 
geen volwaardige vegetarische maaltĳd 
kunnen krĳgen.

In veel zorginstellingen is vegetarisch 
eten een luxe waarvoor je extra moet 
betalen. Gezien de huidige kennis over 
de nadelen van vlees eten voor gezond-
heid, milieu en dierenwelzĳn vindt de 
Vegetariërsbond dat onbegrĳpelĳk. De 
bond pleit voor verse en gevarieerde 
vegetarische of veganistische maaltĳden 
voor iedereen in een zorginstelling.

Bron: RIVM

Dankzij 80.000 meldingen in 10 jaar  
tijd is nu bekend dat je in Drenthe de 
meeste kans loopt op een tekenbeet
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Injectie in bil 
ook effectief bij 
knieartrose
Patiënten met knieartrose kunnen 
tegen de pĳn net zo goed een injectie 
in de bilspier krĳgen als een injectie in 
het kniegewricht zelf. Dat stellen artsen 
van het Erasmus MC in Rotterdam, die 
hun onderzoek publiceerden in het 
vaktĳdschrift JAMA Network Open. 

Knieartrose is een aandoening waar-
bĳ het kraakbeen in de knie steeds 
dunner wordt, met pĳn en stĳfheid tot 
gevolg. Als pĳnstillers onvoldoende 
helpen, kunnen patiënten een hor-
mooninjectie krĳgen. Die wordt door-
gaans in het kniegewricht gezet. 

Niet alle huisartsen kunnen zo’n 
injectie geven, waardoor patiënten 
ervoor naar het ziekenhuis worden 
verwezen. Dat is extra belastend en de 
wachttĳden zĳn er vaak lang. Een injec-
tie in de bil kan de huisarts doorgaans 
wel zelf geven. En die werkt na acht 
weken net zo effectief tegen de pĳn als 
een knie-injectie. Bovendien blĳkt bĳna 
de helft van de patiënten een voorkeur 
te hebben voor een bilinjectie.

Papieren rietjes 
gevaarlijk
De Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit (NVWA) waarschuwt voor 
verslikkings- en verstikkingsgevaar 
door papieren rietjes. Als die te nat 
worden – door bĳvoorbeeld lang-
durig sabbelen – kunnen delen 
loslaten en in de keel terechtkomen. 

Op de oproep van de NVWA om 
dit soort problemen te melden, 
kwamen zo’n 1300 reacties binnen. 
Deze meldingen varieerden van 
onvrede over de kwaliteit van de 
rietjes tot incidenten van bĳna-
verstikkingen. Zo’n 400 meldingen 
gingen over het in de keel belanden 
van een stuk papier. Er zĳn geen 
daadwerkelĳke verstikkingen of 
medische noodsituaties gemeld. 

Sinds juli 2021 geldt in de 
Europese Unie een verbod op plas-
tic wegwerpartikelen zoals rietjes en 
wattenstaafjes. Er zĳn daarom alter-
natieven zoals papieren rietjes ont-
wikkeld. De NVWA wil nu met de 
fabrikanten in gesprek om de kwali-
teit van de rietjes te verbeteren.

Pas op voor 
middel dat 
libido verhoogt
Consumenten moeten het product 
Epimedyumlu Macun vermĳden, 
zegt de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA). Deze krui-
denpasta met honing, bedoeld om 
erecties te stimuleren, bevat de stof 
sildenafil. Dat zit in geneesmiddelen 
tegen erectiestoornissen, maar mag 
niet in levensmiddelen voorkomen. 
Er kunnen bĳwerkingen optreden als 
hartklachten, diarree of wazig zicht. 
Alleen artsen mogen sildenafil voor-
schrĳven.

Bedrĳven die Epimedyumlu 
Macun verkopen moeten het uit de 
handel halen. De NVWA begon een 
onderzoek naar dit middel na een 
waarschuwing in Duitsland. Twee 
theelepels kruidenpasta bleken 
dezelfde hoeveelheid sildenafil te 
bevatten als een door een arts voor-
geschreven geneesmiddel.

De kwaliteit van 
papieren rietjes 

kan beter

geschreven geneesmiddel.
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Erfelijke factoren 
alzheimer in kaart 
Britse wetenschappers ontdekten 42 
nieuwe genvarianten die een rol spelen 
bĳ de ziekte van Alzheimer. Tot nu toe 
waren daar 33 varianten mee in verband 
gebracht. Deze kennis brengt de weten-
schap dichter bĳ een test om de geneti-
sche aanleg voor het ontwikkelen van 
alzheimer te kunnen meten. En dat kan 
leiden tot gepersonaliseerde behandelin-
gen die de ziekte misschien kunnen voor-
komen of vertragen. De wetenschappers, 
die dit publiceerden in Nature, onder-
zochten de genetische samenstelling van 
100.000 patiënten met alzheimer of van 
wie een van de ouders de ziekte had. Die 
samenstelling vergeleken ze met de 
genen van 600.000 personen zonder 
alzheimer (in de familie).

Onvoldoende 
bescherming
Niet alle zonnebrandmiddelen bieden 
voldoende bescherming, blĳkt uit ons 
onderzoek. Uit een update van de jaar-
lĳkse zonnebrandtest blĳkt dat drie pro-
ducten niet de beloofde Sun Protection 
Factor (SPF) halen. Wĳ raden consumen-
ten af om deze producten te gebruiken. 

Directeur van de Consumentenbond 
Sandra Molenaar: ‘Deze falende zonne-
brandmiddelen vormen een flink risico. 
Je denkt goed beschermd te zĳn tegen 
de zon, terwĳl je in werkelĳkheid het 
gevaar loopt te verbranden. Met een 
pĳnlĳke huid én het risico op huidkanker 
tot gevolg. Dat moet echt beter. Je moet 
erop kunnen vertrouwen dat zonnebrand-
middelen daadwerkelĳk de bescherming 
bieden die op de verpakking staat.’

Nieuw 
predicaat 

Bĳna 25.000 geïnteresseerden 
krĳgen elke maand de Gezondgids 
Nieuwsbrief in hun mailbox. In de 

laatste Nieuwsbrief stonden onder 
meer de volgende onderwerpen:

 Met een ei-vervanger maak je 
een roerei of een omelet zonder 

eieren. Handig als je geen  
eieren kunt of wilt eten. Wĳ 
probeerden twee merken. 

 De Consumentenbond heeft 
een nieuw predicaat: Groene 
Keuze. Hiermee kun je in één 

oogopslag zien welke produc-
ten in onze tests hoog scoren 

op duurzaamheid.
 Helpt echinacea echt bĳ het 
verbeteren van je weerstand?

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

gezondgids.nl/nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Bron: RIVM en Trimbos-instituut

Als de mentale gezondheid van  
1 miljoen volwassenen met 5% verbetert, 

bespaart dit €144 miljoen
MEER INFORMATIE
Op gezondgids.nl/ 
verdieping staan alle bronnen

GROENE
KEUZE




