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Claims
Van de week stond ik met mĳ n han-
den in het haar voor het koelvak in 
de supermarkt. Ik zocht een melk-
vervanger. En omdat ik die vooral 
vanwege de eiwitten wil gebruiken, 
viel mĳ n oog op allerlei eiwitclaims 
op de verpakkingen. Zo zag ik ‘bron 
van eiwit’ en ‘rĳ k aan eiwit’. Allemaal 
op fraai vormgegeven pakken, want 
de fabrikant gebruikt ze ook om zĳ n 
product te verkopen. Als promotie 
dus. Maar slaagt hĳ  daar wel in als ik 
als consument juist in de war raak 
door al die claims?

Nu ik het artikel over plantaardige 
melkvervangers heb gelezen, weet ik 
dat een fabrikant ‘bron van eiwit’ op 
zĳ n verpakking mag zetten als mini-
maal 12% van de totale hoeveelheid 
calorieën van eiwitten komt. Dat is 
wet telĳ k vastgelegd. Gek eigenlĳ k, 
want om in de Schĳ f van Vĳ f te pas-
sen, moet 20% van de calorieën 
afkomstig zĳ n van eiwitten. En als dat 
zo is, mag de fabrikant ‘rĳ k aan eiwit’ 
claimen. Ook wettelĳ k vastgelegd.

Enigszins verward fietste ik 
naar huis met een melk vervanger 
zónder eiwitclaim op de verpak-
king. Deze bleek voor mĳ  de 
beste keus nadat ik het eiwit-
gehalte op de ingrediën-
tenlĳ st van enkele pakken 
met elkaar had vergele-
ken. Alle promotie, 
claims en wetten ten 
spĳ t. 

Loes Harland
Hoofdredacteur
lharland@
consumentenbond.nl

4  Nieuws
Een selectie uit het laatste nieuws 
over voeding en gezondheid.

5 Bijwerkingennieuws
NSAID’s kunnen maagklachten, nier-
schade en andere klachten geven.

24  Hoe gezond is sushi?

43 Lezersservice
Extra’s voor abonnees.

44  Hier en daar
Consumentennieuws uit
binnen- en buitenland.

47 Media

48 Hoe zit dat?
Antwoord op ingestuurde vragen.

50 Contact

51 Colofon

51 In de pijplijn

24 Van de cover

De geurstof van kaneel geeft 
verhoogd risico op allergie

pag. 32

Tandpasta kan prima 
zonder de kleurstof E171

pag. 44

Van de cover

02-03_GG05_Inhoud.indd   2 9/30/2022   9:31:19 AM



3OKTOBER/NOVEMBER 2022 - GEZONDGIDS

INHOUD

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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over gezondheid, medicijnen en voeding

Nieuws
Goed om te weten

Zonder tussenkomst van de
huisarts naar de kno-arts
Bĳ gehoorproblemen ga je vaak eerst 
naar de audicien voor een gehoortest. 
Zo nodig stuurt die je naar de huisarts 
voor een verwĳzing naar de kno-arts. Bĳ 
het Deventer Ziekenhuis is die stap niet 
meer nodig. Audiciens verwĳzen nu zelf 
naar de kno-arts. Het ziekenhuis testte 
deze werkwĳze in 2021 bĳ 1460 patiën-
ten en alle partĳen waren tevreden. 

Patiënten hoeven minder lang te wach-
ten en de werklast van huisartsen wordt 
kleiner. Bovendien herhaalt de kno-arts 
niet de onderzoeken die de audicien al 
heeft gedaan, wat de zorg e�iciënter 
maakt. 

Om de kwaliteit van de zorg te waar-
borgen, werkt het ziekenhuis alleen met 
audiciens die het keurmerk Star hebben.

Slaapgebrek 
maakt asocialer
Een slaaptekort zorgt ervoor dat mensen 
elkaar minder snel helpen. Dat blĳkt uit 
drie studies die zĳn gepubliceerd in Plos 
Biology. 

Bĳ slaapgebrek vermindert de activiteit 
in hersengebieden die betrokken zĳn bĳ 
sociaal gedrag en empathie. Dat bleek uit 
MRI-scans bĳ 24 deelnemers die een 
nacht slaap oversloegen. Zĳ waren min-
der bereid om anderen te helpen. Een 
tweede studie volgde 136 deelnemers  
die 4 dagen een slaapdagboek bĳhielden 
en vragenlĳsten invulden over hun hulp-
vaardigheid. Die nam af naarmate ze 
slechter hadden geslapen. Ten slotte 
keken de onderzoekers naar donaties aan 
goede doelen. In de weken na de over-
gang naar de zomertĳd (waardoor je een 
uur minder slaap hebt) bleek de hoogte 
van donaties 10% lager te zĳn dan in de 
weken daarvoor.
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Bijwerkingennieuws

Overgevoelig 
voor NSAID’s
Ibuprofen, diclofenac en naproxen 
zĳn bekende voorbeelden van ont-
stekingsremmende pĳnstillers, 
zogeheten NSAID’s. Deze medicĳ-
nen zĳn ook te koop onder merk-
namen, zoals Aleve en Voltaren. 
Naast de gewenste pĳnstillende, 
ontstekingsremmende en koortsver-
lagende werking kunnen ze bĳwer-
kingen hebben. Denk aan maag-
klachten, nierschade en een hoge 
bloeddruk. Daarnaast kunnen over-
gevoeligheidsreacties ontstaan. Dat 
staat ook in de bĳsluiters.

De eerste klachten van zo’n over-
gevoeligheidsreactie beginnen vaak 
enkele uren na inname van de pĳn-
stiller. Voorbeelden zĳn huiduitslag, 
zwelling in het gezicht, in de mond 
of keel, misselĳkheid, buikpĳn en 
benauwdheid. Ook kunnen astma-
aanvallen en hooikoortsklachten 
voorkomen. Heel soms veroorzaakt 
overgevoeligheid voor deze medicĳ-
nen een ernstige allergische reactie 
(anafylaxie).

Paracetamol is vaak een goed 
alternatief voor de pĳnstilling, maar 
werkt niet ontstekingsremmend. Bĳ 
een allergische of overgevoelig-
heidsreactie is het belangrĳk om 
contact op te nemen met een arts of 
apotheker. Die kan uitzoeken welke 
pĳnstiller je veilig kunt nemen.

Wil je een bĳwerking melden? 
Ga naar mĳnbĳwerking.nl

Andere dosering 
antibiotica nodig
De standaard antibioticadoseringen op 
de intensive care (ic) zĳn vaak te hoog of 
te laag. Dat stelt ziekenhuisapotheker 
Eveline Wallenburg van het Radboudumc 
in haar promotieonderzoek. 

De verkeerde dosering heeft vaak te 
maken met de nierfunctie van een  
patiënt. Werken de nieren te snel, dan 
worden de antibiotica sneller uit het 
lichaam gefilterd en zĳn ze niet effectief. 
Als de nieren te langzaam werken, komt 
er een te hoge concentratie antibiotica in 
het bloed, wat giftig kan zĳn. In beide 
gevallen kan het gevolg zĳn dat de  
patiënt overlĳdt. 

Wallenburg ontwikkelde een model dat 
voorspelt welke dosering een patiënt 
nodig heeft.

Vaker heupbreuk 
bij vrouwelijke 
vegetariërs
Vrouwelĳke vegetariërs hebben een 
derde meer kans op een heupbreuk dan 
vrouwen die vlees eten. Dat concluderen 
Britse onderzoekers in BMC Medicine. Zĳ 
volgden 20 jaar lang meer dan 26.000 
vrouwen. Bĳ de start van het onderzoek 
waren die tussen 35 en 69 jaar oud.

Een vegetarisch dieet bevat doorgaans 
minder eiwitten, calcium, vitamine D en 
vitamine B12. Toch moet dit voor vegeta-
riërs geen reden zĳn om vlees te gaan 
eten, zeggen de onderzoekers. Een vege-
tarisch dieet wordt namelĳk in verband 
gebracht met andere gezondheidsvoor-
delen, zoals een lager risico op hart- en 
vaatziektes. 

De benodigde vitamines en mineralen 
kun je ook uit zuivel en peulvruchten 
halen (zie ook het artikel vanaf pagina 
29), of uit supplementen.

€3 miljoen beschikbaar voor hulp en  
ondersteuning bij dementie

Bron: Alzheimer Nederland
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Strengere criteria 
voor Nutri-Score
De criteria voor Nutri-Score worden 
mogelĳ k aangescherpt. Het voedsel-
keuzelogo sluit dan beter aan bĳ  de 
voedingsrichtlĳ nen van de deelnemende 
landen. Nutri-Score deelt producten in 
op basis van gezondheid. 

De grenzen voor de hoeveelheden 
suiker en zout worden bĳ voorbeeld stren-
ger. Ook komt er een onderscheid tussen 
rood vlees (ongezonder) en gevogelte, 
en tussen volkorenproducten en produc-
ten met gera� ineerde granen. Zeven 
Europese landen gebruiken het systeem.

De Gezondheidsraad brengt met deze 
nieuwe criteria een advies uit aan de 
Nederlandse overheid. Die kan vervol-
gens besluiten om Nutri-Score in te 
voeren.

Aanpak psoriasis 
en eczeem door 
huisarts kan beter
Patiënten met psoriasis of eczeem krĳ gen 
bĳ  de huisarts niet altĳ d de juiste behande-
ling, blĳ kt uit onderzoek van het Nivel en 
het Zorginstituut. Na de diagnose is de 
aanbevolen basisbehandeling een crème 
of zalf zonder geneesmiddel. Maar een 
derde tot de helft van de patiënten krĳ gt 
zo’n zogeheten indiff erent middel niet 
voorgeschreven. 

Bĳ  ernstige vormen van de ziektes is 
daarnaast behandeling met dermatocorti-
costeroïden (hormoonzalf) nodig. Als die 
onvoldoende helpt, volgt doorverwĳ zing 
naar de dermatoloog. Van de patiënten 
werd 18 tot 31% doorverwezen zonder dat 
zĳ  eerst hormoonzalf kregen. Anderen 
kregen wel zalf, maar niet altĳ d het juiste 
type. De onderzoekers deden een verbe-
tervoorstel zodat huisartsen patiënten 
eff ectiever helpen en niet onnodig door-
verwĳ zen naar een specialist. 

Meer mensen 
besmet met 
legionella
In 2021 liepen meer mensen in 
Nederland een besmetting met de 
legionellabacterie op dan ooit, 
meldt het RIVM. De jaren daarvoor 
schommelde het aantal infecties 
tussen 450 en 550, maar in 2021 
waren het er 658. Ook het aantal 
longontstekingen door legionella 
nam flink toe. 

De legionellabacterie leeft in 
water met een temperatuur tussen 
20 en 50 °C. Als nevel wordt inge-
ademd, kan de bacterie een long-
ontsteking (veteranenziekte) veroor-
zaken. Ouderen, rokers en degenen 
met een zwakke gezondheid lopen 
een groter risico. Van besmet water 
drinken word je niet ziek.

De stĳ ging van het aantal besmet-
tingen komt door klimaatverande-
ring, maar ook door bĳ voorbeeld 
niet goed schoongemaakte jacuzzi’s 
en apneu-apparaten. 

Gezondgids
Een jaarabonnement op de 

 Gezondgids kost in 2023 voor leden 
€39 en voor niet-leden €43. 

Lees je de Gezondgids digitaal, dan 
krijg je 20% korting.
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Vitamine D en 
de kans op auto-
immuunziektes

MDL-problemen 
bij 1 op de 4 
Nederlanders 
Bĳna een kwart van de Nederlanders 
– zo’n 3,8 miljoen personen – is in 2019 
bĳ de huisarts geweest voor problemen 
met zĳn maag, darmen of lever. Dat blĳkt 
uit onderzoek van het RIVM. In 2011 
waren dat er nog 3,4 miljoen.

Ruim 724.000 personen bezochten 
een specialist voor deze problemen en 
meer dan 152.000 patiënten werden 
hiervoor opgenomen. MDL-problemen 
leidden tot ruim 15.500 sterfgevallen. Dat 
is 10% van de totale sterfte in Nederland. 

Maag-darm-leverproblemen variëren 
van maagpĳn, bloed in de ontlasting en 
infecties aan het spĳsverteringskanaal tot 
chronische ontstekingsziektes en kanker.

De beste 
bloeddruk-

meters
Bĳna 25.000 geïnteresseerden 
krĳgen elke maand de Gezondgids 
Nieuwsbrief in hun mailbox. In de 
laatste Nieuwsbrief stonden onder 
meer de volgende onderwerpen:

Welke bloeddrukmeters zĳn 
gecertificeerd, hebben een fĳn 
manchet en zĳn eenvoudig te 
gebruiken? Wĳ testten er 16.
De hoeveelheid vezels en zout  
in meergranenbrood verschilt 
flink per merk, blĳkt uit ons 
onderzoek. 
Een bril kost al snel honderden 
euro’s. Waar kun je terecht voor 
een niet al te dure bril en goed 
advies? 

Nieuwsgierig geworden? 
Lees de Gezondgids Nieuwsbrief 
voortaan ook en meld je aan via
gezondgids.nl/nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Bron: Voedingscentrum MEER INFORMATIE
Op gezondgids.nl/ 
verdieping staan alle bronnen

Meer dan 1 keer per week  
(vette) vis eten is niet nodig

Het slikken van vitamine D-pillen  
kan de kans op auto-immuunziektes 
met 22% verlagen. Dat blĳkt uit een 
grootschalig Amerikaans onderzoek, 
gepubliceerd in vaktĳdschrift BMJ. 
Aan het onderzoek deden bĳna  
26.000 50-plussers mee. Zĳ kregen  
5 jaar lang 2000 internationale een-
heden vitamine D, of een placebo 
(neppil). 

Bĳ auto-immuunziektes (zoals 
diabetes, reuma en coeliakie) keert 
het immuunsysteem zich tegen 
het lichaam. De kans om een auto-
immuunziekte te krĳgen neemt toe 
naarmate de leeftĳd vordert.
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