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Inhoud
Van de redactie

Rubrieken

Vrijheid
Zo in het voorjaar begon het bĳ  mĳ  
te borrelen. De gedachte om eens 
helemaal los te komen van een 
drukke agenda. Hoe zou dat zĳ n, 
vroeg ik me af, leven zonder afspra-
ken en verplichtingen. De beslissing 
is genomen en tot 1 juni 2023 ben ik 
vrĳ , of anders gezegd: leg ik mĳ n rol 
als hoofdredacteur Gezondgids even 
opzĳ . Ik ga mĳ n patronen doorbreken 
en vaste structuren loslaten, om te 
kĳ ken wat dat me brengt.

Mĳ n man vond het zo’n goed idee 
dat hĳ  is aangehaakt. Wilde plannen 
en wensen voor verre reizen hebben 
we niet. We zĳ n gelukkig en tevreden 
met wat we hebben en kunnen. Wel 
trekken we graag de natuur in en 
krĳ gen we energie van wan delen en 
fietsen. En dat kunnen we vanaf 
1 december in alle vrĳ heid doen. We 
beginnen op het mooiste Wadden-
eiland van ons land en zien wel wat 
daarna komt. Wat een vrĳ heid.

Ik ben de Consumentenbond 
dankbaar dat die me deze mogelĳ k-
heid biedt en gunt. Ook ben ik blĳ  
dat collega Heidi Klĳ sen het stokje 
tĳ delĳ k van me over wil nemen. 
Met haar – en met de doorlopende 
goede zorgen van eindredacteur 
Else Meĳ er – laat ik jullie en 
de Gezondgids in goede 
handen achter. Tot 1 juni. 

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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8 Maaltijdboxen
Sommige geven onvoldoende 
informatie om gezond te kiezen.

12  Titaniumdioxide
In voeding is het verboden, maar in 
andere producten zit het nog wel.

14  Voedselallergie
Harry Wichers vertelt waarom 
steeds meer mensen allergisch zĳ n.

26  Beenklachten
Wat kun je doen aan spataders, 
etalagebenen en andere klachten?

29  Biologische klok
Een systeem van klokken zorgt er-
voor dat je organen hun werk doen.

32  Kleurstoffen
De meeste kleurstoff en in cosmetica 
kunnen geen kwaad, maar er is een 
beruchte uitzondering.

36  Palmolie
Waarom zit deze olie in zo veel 
producten en wat is het alternatief?

40  Wachtlijstbemiddeling
Zorgverzekeraars kunnen je helpen 
om eerder aan de beurt te zĳ n voor 
een onderzoek of behandeling.
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dan 200 functies.
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Onno Holleboom hoopt 
op snellere diagnose 
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Dossier
Leververvetting

Ongeveer een kwart 
van de volwassenen 
heeft een vervette 

lever. Dit kan ernstige 
gevolgen hebben.

GEZOND 
BLĲVEN & 

GEZOND 
WORDEN

ILLUSTRATIES ANNELIEN SMET

18 Fructose
Het gebruik van veel gezoete 

drank en vruchtensap verhoogt 
de kans op leververvetting

19  Achtergrond
Vet hoopt zich letterlĳk op in 

de lever en richt daar langzaam 
maar zeker schade aan 

21 Interview
Internist Onno Holleboom: 

‘Met de fibroscan is de ziekte 
tĳdig vast te stellen’

23 Feiten & cijfers
Bĳ leververvetting bestaat de 
lever regelmatig voor meer 

dan 30% uit vet
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Maaltijdboxen
Het is niet altĳd makkelĳk 

een gezonde te kiezen 

 Biologische klok

Wat gebeurt er als je 

bioritme verstoord raakt?
 Leververvetting 

Zo’n kwart van de volwassen 

Nederlanders heeft er last van

PALMOL     E
Aantrekkelĳk voor fabrikanten, 

maar slecht voor het milieu
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over gezondheid, medicijnen en voeding

Nieuws
Goed om te weten

Supermarkten maken gezonde 
aankoop lastig
Supermarkten doen nog steeds te 
weinig om gezond(er) eten gemakkelĳk 
te maken. Ongezonde producten blĳven 
de boventoon voeren in hun aanbiedin-
gen, assortiment en inrichting. Dat con-
cludeert stichting Questionmark. Die 
bracht in kaart in hoeverre supermark-
ten de afspraken in het Nationaal 
Preventieakkoord naleven om gezonde 
keuzes te bevorderen en overgewicht te 
bestrĳden. Vergeleken met 2020 voer-
den van de acht onderzochte super-

marktketens alleen Lidl en Ekoplaza 
wezenlĳke verbeteringen door. Zo ver-
grootte Ekoplaza het aandeel gezonde 
producten zĳn in folders flink. 

Toch geldt gemiddeld voor de super-
markten dat vier op de vĳf aanbiedingen 
in hun folders buiten de Schĳf van Vĳf 
vallen. Ook bieden de onderzochte 
supermarktketens, behalve Dirk, nog 
steeds ongezonde producten aan bĳ de 
kassa. Questionmark pleit voor stren-
gere wetgeving voor supermarkten. 

Hersennetwerk 
blijft lang zwak 
na een delier
Bĳ 65-plussers die na een operatie een 
delier ontwikkelen, is maanden daarna 
nog een verandering te zien in het her-
sennetwerk. Bĳ een delier raakt iemand in 
de war. Dit kan een paar dagen tot weken 
duren en komt vooral voor bĳ ouderen. In 
een studie van het UMC Utrecht kregen 
246 65-plussers vlak voor hun operatie 
een fMRI-scan, evenals drie maanden na 
de ingreep. Ook deden ze een cognitieve 
test om hun aandacht en reactiesnelheid 
te meten. 

Van de deelnemers ontwikkelde 16% na 
de operatie een delier. Zĳ hadden drie 
maanden na de operatie een veel minder 
sterk verbonden hersennetwerk dan 
ervoor. Het onderzoek is gepubliceerd in 
BJ Anaesthesia. 
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Bijwerkingennieuws

Gebitsschade 
bij inhalatie- 
medicijnen
Inhalatiemedicĳnen voor astma en 
COPD maken de luchtwegen wĳder 
en verminderen zo benauwdheid. 
Voorbeelden zĳn salbutamol (zoals 
Ventolin), formoterol (zoals Oxis) en 
beclometason (zoals Qvar). Bekende 
bĳwerkingen van deze inhalatoren 
zĳn heesheid, een ontstoken tong 
en schimmelinfecties in de mond. 

Gebitsschade is minder bekend 
als bĳwerking. Toch ontvangt 
Bĳwerkingencentrum Lareb hier 
regelmatig meldingen over. 
Inhalatiemedicĳnen kunnen (het 
glazuur van) tanden en kiezen aan-
tasten doordat ze het milieu in de 
mond zuurder maken, de natuurlĳke 
samenstelling van bacteriën in de 
mond verstoren en de hoeveelheid 
speeksel verminderen. 

Als je de inhalator juist gebruikt, 
vermindert dit de kans op gebits-
schade. Zet bĳvoorbeeld het mond-
stuk tussen je tanden. Zo komen er 
minder poederdeeltjes in je mond 
en op je tanden en kiezen terecht. 
Poets niet direct na het inhaleren je 
tanden. Poetsen in een zure mond-
omgeving kan het tandglazuur aan-
tasten. Je kunt beter je mond na 
inhalatie spoelen met water en een 
half uur later je tanden poetsen. 

Ervaar je (mond)klachten bĳ in-
halatiemedicĳnen, bespreek die dan 
met je arts, apotheker of tandarts. 

Wil je een bĳwerking melden? 
Ga naar mĳnbĳwerking.nl

Screening hart-
ziektes verlaagt 
sterfte niet
Een bevolkingsonderzoek naar hart- en 
vaatziektes heeft geen effect op sterfte-
cĳfers. Dat concluderen Deense onder-
zoekers na een studie onder ruim 
46.000 Deense mannen tussen 65 en 
74 jaar. Bĳna 17.000 van hen kregen een 
uitnodiging voor een screening op hart- 
en vaatziektes. De overige mannen vorm-
den de controlegroep, zĳ kregen geen 
uitnodiging. Van de genodigden lieten 
ruim 10.000 mannen zich screenen. Bĳ 
hen werd onder meer een hartfilmpje 
gemaakt, de bloeddruk gemeten en 
het bloed gecontroleerd op het choles-
terolgehalte. 

Na vĳf jaar bekeken de onderzoekers 
hoeveel deelnemers waren overleden. 
Het aantal sterfgevallen in de groep die 
was uitgenodigd bleek percentueel niet 
lager te zĳn dan dat in de niet-uitgeno-
digde groep. The New England Journal 
of Medicine publiceerde de studie. 

Te veel PFAS in 
kraanwater
De concentratie PFAS in drinkwater uit 
rivierwater is te hoog. Dat concludeert 
het RIVM na onderzoek. Ruim de helft 
van het onderzochte drinkwater uit rivier-
water bevat te veel PFAS. Bĳ drinkwater 
uit grondwater is dat bĳ een op de tien 
metingen het geval. 

PFAS zĳn chemische stoffen die niet of 
nauwelĳks afbreken. Ze zitten in onder 
andere anti-aanbaklagen in pannen en in 
cosmetica, regenkleding en verpakkin-
gen. PFAS zĳn mogelĳk schadelĳk voor 
het immuunsysteem en de ontwikkeling 
van ongeboren kinderen. Ook kunnen ze 
leverschade en nierkanker veroorzaken.

Nederlanders krĳgen te veel PFAS 
binnen via voedsel en kraanwater, stelt 
het RIVM. 

Bron: RIVM

Zo’n 6 miljoen mensen ontvingen 
de laatste maanden een uitnodiging 

voor de gratis griepprik
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Nederlander 
kiest nauwelijks 
voor plantaardig
Nederlanders staan ervoor open om 
meer plantaardige producten te consu-
meren in plaats van vlees en zuivel. Maar 
in de praktĳ k gebeurt dit nauwelĳ ks. Dat 
blĳ kt uit de Agrifoodmonitor van de 
Wageningen Universiteit.

Nog geen 30% van de 3640 onder-
vraagden zegt regelmatig plantaardige 
alternatieven voor vlees te kopen. Ruim 
20% koopt regelmatig plantaardige alter-
natieven voor zuivel. Ongeveer evenveel 
geënqueteerden zeggen van plan te zĳ n 
meer noten en peulvruchten te eten. 
Voor andere plantaardige alternatieven 
als vleesvervangers, zeewier en tofu is 
die bereidheid veel minder. De onderzoe-
kers stellen dat veel mensen niet weten 
hoe ze plantaardige alternatieven moeten 
bereiden of gebruiken in een recept. Ze 
pleiten voor verspreiding van meer ken-
nis over plantaardige alternatieven.

Verbetering 
van screening 
darmkanker
Bĳ  het bevolkingsonderzoek darmkanker 
krĳ g je bĳ  een goede uitslag na twee jaar 
opnieuw een uitnodiging. Het Erasmus MC 
gaat kĳ ken of de tĳ d tussen uitnodigingen 
kan worden aangepast aan het risico dat 
iemand loopt op darmkanker.

Bĳ  het onderzoek wordt gekeken of er 
bloed in de ontlasting zit. Van de groep 
met een gunstige uitslag heeft 85% dat 
niet, 12% heel weinig en 3% weinig. Dege-
nen met weinig bloed in de ontlasting 
hebben iets meer kans op kanker. Ze zou-
den volgens de onderzoekers na een jaar 
weer een uitnodiging moeten krĳ gen. 

De groep zonder bloed in de ontlasting 
kan langer wachten en na drie jaar weer 
worden uitgenodigd. Voor de 12% met heel 
weinig bloed in de ontlasting hoeft er niets 
te veranderen.

Alcohol tóch 
oorzaak niet-
alcoholische 
leververvetting

Leververvetting komt voor bĳ  over-
matig alcoholgebruik. Ook niet-
drinkers met bĳ voorbeeld obesitas 
of diabetes kunnen leververvetting 
hebben (zie ook het dossier vanaf 
pagina 17). Deze niet-alcoholische 
leververvetting (NAFLD) komt bĳ  
vier op de tien patiënten toch door 
alcohol, ontdekten onderzoekers 
van het Amsterdam UMC. 

Hun studie (gepubliceerd in 
Nature Medicine) onder 146 proef-
personen laat zien dat het bloed van 
patiënten met NAFLD en obesitas 
alcohol bevat. Die alcohol wordt 
gemaakt door de darmbacteriën.
Het bloed van deze personen bevat, 
voordat het de lever ingaat, onge-
veer 200 keer meer alcohol dan 
bloed dat door de lever is gezui-
verd. De lever van de patiënten 
is dus continu bezig met het 
afbreken van alcohol, met 
vervetting tot gevolg.

Volgens de onderzoe-
kers is een suikerrĳ k 
eetpatroon de oor-
zaak.
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Podcast over 
palliatieve zorg
Netwerkorganisatie Palliatieve Zorg 
Nederland (PZNL) maakte een podcast 
over palliatieve zorg. De zesdelige serie 
‘PalliaPodcast’ laat zorgverleners aan het 
woord over proactieve zorgplanning. 

Dat zĳn gesprekken tussen zorgpro-
fessionals en ongeneeslĳk zieke patiën-
ten over de wensen en behoeften voor 
de laatste levensfase. Per aflevering 
bespreken zorgverleners onder meer 
hoe zĳ deze gesprekken voeren, welke 
dilemma’s ze tegenkomen en hoe ze 
samenwerken. 

Met de podcast wil PZNL zorg in de 
laatste levensfase bespreekbaar maken. 
De podcast is onder meer te beluisteren 
via palliaweb.nl.

Inhalator vaak 
onjuist gebruikt
Van de COPD-patiënten van 40 jaar en 
ouder die een inhalator met droogpoeder 
gebruiken, inhaleert 3 op de 10 niet opti-
maal. Dit heeft negatieve gevolgen voor 
hun gezondheid. Zĳ hebben bĳvoorbeeld 
meer COPD-klachten en een slechtere 
psychische gezondheid. Dit blĳkt uit 
onderzoek van wetenschappers uit onder 
meer Nederland, gepubliceerd in Nature. 

Bĳ inhalatiemedicĳnen is het belangrĳk 
om krachtig en diep in te ademen zodat 
de medicatie zich verspreidt in de lucht-
wegen. Van de 1434 deelnemers bleek 
29% hun inhalator niet optimaal te 
gebruiken: 13% kon niet krachtig genoeg 
inademen en 16% kón dit wel, maar het 
lukte hen niet in het dagelĳks leven. 

Wat voor 
broodjes? 

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

voedingsinformatie over hun 
afgebakken broodjes. Je weet 
zo bĳvoorbeeld niet of ze wit of 
volkoren zĳn.

 Bĳ verkoudheid kan stomen met 
heet water helpen. Van stoffen 
als eucalyptus en menthol is de 
werking niet bewezen. 

 Wat verandert er in 2023 aan de 
zorgverzekering, hoe hoog 
wordt de premie en hoeveel 
bedraagt het eigen risico?

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

Gezamenlijk drinken Nederlanders 
elke dag 33,5 miljoen kopjes koffie 

en 16,2 miljoen koppen thee
Bron: Ko�ie & thee Nederland
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