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Inhoud
Van de redactie

Rubrieken

Algenolie
Bĳ  het testen van 23 supplementen 
met algenolie stuitten we op een 
onwettige claim. Op de verpakking 
van plnktn. stond namelĳ k ‘joint 
health & immunity’. Terwĳ l een claim 
over gewrichten en weerstand niet is 
toegestaan. Gelukkig kwam het 
bedrĳ f na onze vingerwĳ zing direct 
in actie en plakte de claim op alle 
verpakkingen (alleen online te koop) 
direct af. Ook verwĳ derde plnktn. de 
onwettige claim van de website. 

Inmiddels gebruikt het merk de 
toegestane claim ‘supports the heart, 
brain & eyes’. De Europese voedsel-
waakhond Efsa acht immers vol-
doende bewezen dat EPA en DHA (de 
omega 3-vetzuren in vis en algenolie) 
beide goed zĳ n voor je hart. DHA is 
ook goed voor je hersenen en ogen. 
Reden waarom fabrikanten van 
algenoliesupplementen dergelĳ ke 
claims gebruiken.

Maar of je de supplementen wer-
kelĳ k nodig hebt om goed voor je 
hart, hersenen en ogen te zorgen, 
is nog maar de vraag. Een tekort 
aan EPA en DHA is namelĳ k zeld-
zaam. Voor mĳ  is de keus voor 
een haring (met uitjes) dan snel 
gemaakt. Dat vind ik echt een 
lekkernĳ . Na enkele happen 
maakt mĳ n hart vanzelf 
een sprongetje, krĳ g ik 
spontane ingevingen 
en heb ik alles ineens 
weer helder voor ogen.     

Loes Harland
Hoofdredacteur
lharland@
consumentenbond.nl
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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
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omega 3-vetzuren te slikken?
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Het EAT Lancet voedingsadvies zou 
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14  Uitgesproken
Chemicus Bart Koelmans is bezorgd 
over het complexe plasticprobleem.

26  Blaren
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wandeling? Doorprikken of niet?

29  Duurzamer leven
Tips uit ons boek om milieu-
vriendelĳ k te eten.

32  Hydraterende stoffen
Welke moisturizer kun je het best 
gebruiken als je last hebt van een 
ruwe huid, roodheid of schilfers?

36  Alles over soja
Deze veelzĳ dige peulvrucht met 
inhoud heeft nogal wat te bieden.

40  Sterke botten
Houd je skelet stevig en verminder 
je botafbraak met huis-, tuin- en 
keukenactiviteiten.
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behandelen
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Dossier
Reumatoïde artritis

Reumatoïde artritis is soms moeilijk te 
behandelen. Gelukkig is er steeds meer 

bekend over deze ziekte en zijn er nieuwe 
behandelingen in ontwikkeling.

GEZOND 
BLĲ VEN & 

GEZOND 
WORDEN

ILLUSTRATIES ANNELIEN SMET

18 Voeding
Omega 3-vetzuren kunnen 

helpen bĳ  ontstekingsreuma, 
in tegenstelling tot transvetten

19 Achtergrond
Het wordt inmiddels steeds 

duidelĳ ker waarom medicĳ nen 
soms niet helpen

21 Interview
Reumatoloog Annette van der 
Helm-van Mil legt uit waarom 

vroege opsporing belangrĳ k is 

23 Feiten & cijfers
12.000 keer per jaar stelt 

een reumatoloog in 
Nederland de diagnose
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Algenoliecapsules

Is het nodig om pillen met 

omega 3-vetzuren te slikken?

Microplastics
Wat doen die piepkleine

deeltjes in je bloedbaan?Reumatoïde artritis 

Vaccins en celtherapie zijn als

behandeling in ontwikkeling

BOONTJE MET INHOUD15 vragen over soja
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over gezondheid, medicijnen en voeding

Nieuws
Goed om te weten

Een lagere gemiddelde 
lichaams temperatuur
Het was lang een gegeven: de gemiddelde 
lichaamstemperatuur is 37 °C. Maar die 
waarde is gebaseerd op metingen van 
150 jaar geleden en is inmiddels achter-
haald. Het gemiddelde is tegenwoordig 
36,4 °C. Dat de gemiddelde temperatuur 
vroeger hoger lag, komt waarschĳ nlĳ k 
doordat mensen in de 19e eeuw vaker 
chronische infecties hadden. Bovendien 
waren de metingen (in de oksel) destĳ ds 

minder betrouwbaar dan die van tegen-
woordig (vaak in de anus, de mond, het 
oor of tegen het voorhoofd).

Artsen en onderzoekers gaan bekĳ ken 
of het nodig is om nieuwe standaarden 
in te voeren, bĳ voorbeeld voor onder-
temperatuur en koorts. Zo is voor mensen 
die normaal een temperatuur van 35,5 
of 36 °C hebben, een stĳ ging naar 37 °C 
mogelĳ k al een alarmsignaal. 

Ondervoeding in 
het ziekenhuis
Ziekenhuizen zien ondervoeding vaak 
over het hoofd, vooral bĳ  patiënten met 
overgewicht of obesitas en meerdere 
(chronische) aandoeningen. Van al deze 
patiënten heeft ruim 80% een verhoogd 
risico op ondervoeding. Dit blĳ kt uit het 
promotieonderzoek van diëtist Iris van 
Vliet aan de Rĳ ksuniversiteit Groningen.

Ondervoeding wordt vaak geassocieerd 
met te dun zĳ n. Maar ook obese patiënten 
kunnen te weinig voedingsstoff en binnen-
krĳ gen, met mogelĳ k negatieve eff ecten 
op hun algehele gezondheid, ziekte-
verloop en herstel. Patiënten moeten 
daarom onafhankelĳ k van hun gewicht 
worden getest op ondervoeding, 
adviseert Van Vliet. Zĳ  stelt een nieuwe 
meetmethode voor die ook kĳ kt naar 
risicofactoren als misselĳ kheid en moeite 
met slikken. Verder dragen het meten 
van spiermassa en spierkracht bĳ  aan de 
opsporing van ondervoeding.
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Bijwerkingennieuws

Vitamine B6 en 
zenuwschade
Het gebruik van extra vitamines 
is lang niet altĳ d zonder risico. 
Bĳ werkingencentrum Lareb 
ontvangt regelmatig meldingen 
van zenuwschade bĳ  een vitamine-
supplement met vitamine B6. Veel 
(gezonde) mensen slikken vitamine-
supplementen met B6 naast hun 
reguliere voeding. Het extra gebruik 
van deze vitamine kan in zeldzame 
gevallen schade veroorzaken aan 
de zenuwen in armen en/of benen. 
De klachten zĳ n te herkennen aan 
tintelingen, een doof gevoel of pĳ n 
in handen en/of voeten. Als je met 
het supplement stopt, kan het 
weken of zelfs maanden duren voor-
dat de zenuwschade is genezen. 
De klachten kunnen ook blĳ vend zĳ n.

Supplementen met vitamine B6

zĳ n in verschillende sterktes verkrĳ g-
baar bĳ  de drogist, apotheek en in 
de supermarkt. Volgens de Warenwet 
mogen supplementen niet meer dan 
21 milligram vitamine B6 bevatten. 
Hierbĳ  is er rekening mee gehouden 
dat je ook vitamine B6 uit je voeding 
haalt. Als je dagelĳ ks langdurig te 
veel vitamine B6 binnenkrĳ gt, kun je 
zenuwschade oplopen.

Heb je klachten bĳ  het gebruik 
van vitamine B6 of twĳ fel je of je 
vitamine B6 extra kunt gebruiken, 
bespreek dat dan met je arts of 
apotheker.

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

Milieueffecten bij 
voedingsadvies
Overheden moeten in hun voedings-
adviezen meer rekening houden met de 
milieu-impact van het voedselsysteem. 
Dat schrĳ ft een groep internationale 
wetenschappers van onder meer de 
Wageningen Universiteit. Ze bekeken de 
nationale voedingsadviezen voor vlees, 
vis en zuivel in vĳ f landen, waaronder 
Nederland. Bĳ  de totstandkoming van 
deze dierlĳ ke eiwitten zĳ n onder meer 
veel grond en water nodig en komen veel 
broeikasgassen vrĳ . 

De onderzoekers wilden weten wat het 
zou betekenen voor de voedselproductie 
als de veehouderĳ  in de betreff ende 
landen ‘planeetvriendelĳ k’ zou werken. 
Als Nederlandse boeren dat zouden 
doen, zouden ze maar 22% van de in ons 
land aanbevolen hoeveelheid dierlĳ ke 
eiwitten kunnen produceren. De onder-
zoekers adviseren overheden om de 
aanbevolen hoeveelheid vlees, vis en 
zuivel te verlagen en het aandeel plant-
aardige eiwitten te verhogen.

Een op de zeven 
besmet met 
lymebacterie
Zo’n 14,5% van de wereldbevolking is 
weleens in aanraking geweest met 
Borrelia burgdorferi, de bacterie die de 
ziekte van Lyme veroorzaakt. Dat schrĳ ven 
Chinese onderzoekers na een analyse 
van 89 studies met in totaal ruim 158.000 
deelnemers. Hun onderzoek is te lezen in 
BMJ Global Health.

Of iemand ooit in aanraking is geweest 
met de bacterie is te zien aan antistoff en 
in het bloed. Inwoners van Centraal- 
Europa, Oost-Azië en West-Europa 
hebben het vaakst antilichamen tegen 
de lymebacterie in hun bloed. Mannen, 
50-plussers, plattelandsbewoners en 
degenen die regelmatig tekenbeten 
hebben, lopen een verhoogd risico op 
besmetting met de bacterie, volgens de 
onderzoekers.

Een infectie door de bacterie leidt niet 
altĳ d tot de ziekte van Lyme.

Bron: Nivel

13% van de Nederlanders deed het 
afgelopen jaar een health check
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Positief over 
producten met 
insecten
Brood, pasta en falafel met insectenmeel 
werden positief beoordeeld door 
consumenten in Portugal. De Wageningen 
Universiteit onderzocht dit. De onder-
zoekers ontwikkelden speciaal voor het 
onderzoek producten (prototypes) die ze 
lieten testen door mensen. Dit deden ze 
omdat consumenten in Europa – in 
tegenstelling tot in sommige Aziatische 
landen – terugschrikken voor het eten 
van hele, herkenbare insecten. Maar als 
die zĳ n verwerkt tot meel om in andere 
producten te gebruiken, hebben 
consumenten daar geen moeite mee, 
blĳ kt uit het onderzoek.

Insecten bevatten veel eiwitten en zĳ n 
duurzamer te produceren dan vlees en 
vis. Als het aan de onderzoekers ligt, 
gaan dus ook Europeanen binnenkort 
massaal aan de insecten. 

Veel gepensioneerden die het financieel 
niet zo breed hebben, lopen inkomsten 
mis doordat ze geen gebruikmaken van 
speciale regelingen en subsidies. Dat 
concludeert de Nationale Ombudsman 
na gesprekken met onder andere 45 
zelfstandig wonende gepensioneerden 
en 30 intermediairs die financieel kwets-
bare ouderen bĳ staan. Het gaat om 
regelingen als huur- en zorgtoeslag, de 
aanvullende inkomstenvoorziening voor 
ouderen en bĳ zondere bĳ stand, maar ook 
om het kwĳ tschelden van belastingen en 
een kortingspas van de gemeente.

Ouderen hebben vaak nooit van 
deze regelingen gehoord, vinden ze 
ingewikkeld of hebben weinig vertrouwen 
in de overheid. Een mogelĳ k gevolg is 
dat ze gaan besparen op eerste levens-
behoeften als eten of zorg.

De ombudsman vindt dat de 
overheid deze ouderen actiever 
moet benaderen, het liefst persoonlĳ k 
via intermediairs.

Kom bij onze 
Bondsraad
Waar staat de Consumentenbond 
over vĳ f jaar? Hoe zorgen we dat 
de organisatie toekomstbestendig 
is? En dat nog meer jongeren gaan 
meedoen? Dat zĳ n vragen waar 
de Bondsraad, de algemene leden-
vergadering van de Consumenten-
bond, zich de komende jaren mee 
bezighoudt.

Heb je oog voor de toekomst, 
ben je maatschappelĳ k betrokken, 
enthousiast en vind je het leuk 
om je te ontwikkelen? Stel je dan 
verkiesbaar voor de Bondsraad.

Aanmelden kan tot 1 september. 
Kĳ k voor meer informatie op 
consumentenbond.nl/
bondsraadsverkiezingen

Gepensioneerden 
missen inkomsten
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Klachten bij 
implantaten
Het Rĳ ksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) maakte een brochure 
voor degenen die al langere tĳ d last 
hebben van hun bekkenbodem- of 
liesbreukmatje of plasbuisbandje. Deze 
zogenoemde mesh-implantaten kunnen 
klachten geven als pĳ n, vermoeidheid of 
een koortsachtig gevoel. In de brochure 
staat een overzicht van langdurige 
klachten, mogelĳ ke behandelingen en 
gezondheidscentra waar patiënten 
terechtkunnen.

Mesh-implantaten zĳ n al zo’n 
50 jaar in gebruik. De kwaliteit ervan 
wordt steeds beter, waardoor de kans op 
langdurige klachten afneemt.

Op zoek naar 
verkoeling 

Bĳ na 25.000 geïnteresseerden 
krĳ gen elke maand de Gezondgids 
Nieuwsbrief in hun mailbox. In de 

laatste Nieuwsbrief stonden onder 
meer de volgende onderwerpen:

� Ventilatoren hebben vaak 
dezelfde functies, maar er is wel 

verschil in kwaliteit. Gebruik 
onze test om te kĳ ken waar je 

op kunt letten. 
� Als je zweet, verlies je zout. Is 

het verstandig om dan meer 
zout te eten?

� Krĳ g tĳ delĳ k 50% korting op 
maar liefst 12 boeken en 

e-books, de Digitaalgids en de 
Geldgids.

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

gezondgids.nl/nieuwsbrief

Nieuwsbrief

MEER INFORMATIE
 Op gezondgids.nl/
verdieping staan alle bronnen

Doe de 
maculatest
Met het ouder worden neemt het risico 
op maculadegeneratie toe. De Macula-
Vereniging roept 55-plussers op om een 
oogtest te doen om eventuele problemen 
vroegtĳ dig op te sporen. 

Maculadegeneratie is een aandoening 
van de macula (gele vlek), het deel van 
het oog middenin het netvlies dat een 
belangrĳ ke rol speelt bĳ  scherp zien. 
Het zicht wordt hierbĳ  geleidelĳ k minder, 
met wazig beeld, vlekken of vervormingen. 
Leeftĳ dsgebonden maculadegeneratie 
komt voor bĳ  14% van de 55- tot 64-jarigen 
en bĳ  37% van de 75-plussers. 

Naast leeftĳ d verhogen erfelĳ kheid, 
roken, alcoholgebruik, een hoge bloed-
druk en een verhoogd cholesterol de 
kans op maculadegeneratie.

93% van 34.000 ondervraagden wil de 
btw op groente en fruit afschaffen

Bron: EenVandaag
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