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VAN DE REDACTIE

Als klein meisje vond ik het maar wat span-
nend als er bij ons thuis werd gesproken 
over ‘vasten’. Ik geloof niet dat mijn ouders 
tussen Aswoensdag en Pasen als goede 
katholieken ineens heel sober gingen leven. 
Maar het was wel duidelijk dat ze zich in die 
vastentijd bewuster waren van wat ze op 
tafel zetten. Mijn broers en ik deden mee 
aan het vasten door ons snoepgoed niet op 
te eten, maar in een pot te stoppen.

Ook al komt de pastoor er tegenwoordig 
niet meer aan te pas, het vasten lijkt wel 
terug. Op alle fronten, en vooral gericht op 
overvloed en overconsumptie. En denk 
dan niet alleen aan eten en drinken, 
maar ook bijvoorbeeld aan het gebruik 
van je smart phone en het kopen van 
spullen die je niet echt nodig hebt.

Zo hebben mijn man en ik de 
afspraak om op bepaalde tijden 
onze smartphones niet te gebrui-
ken. En dat is best lastig, om te 
minderen met zo’n gewoonte. Ook 
doet mijn man mee aan IkPas en 
drinkt hij even geen alcohol. Niet 
omdat hij overmatig drinkt, 
maar om zich er meer be-
wust van te worden.

Eigenlijk is vasten dus 
hetzelfde gebleven: iets 
minder gebruiken en je meer 
bewust zijn van dat gebruik. Of 
zoals mijn vader altijd al zei: ‘Alles 
met mate’.

Vasten

LOES HARLAND
Hoofdredacteur
lharland@consumentenbond.nl

Rubrieken
 4 Nieuws

Een selectie uit het laatste 
nieuws over voeding en 
gezondheid 

 5 Bijwerkingennieuws
Supplementen met  
fyto-oestrogenen

 24 Hoe gezond is
Kaneel, een geurige specerij

43 Hier en daar
Consumentennieuws uit  
binnen- en buitenland

46 Service
Van de Consumentenbond, 
voor u

47 Media
Boeken, websites en apps 
over vasten

48 Hoe zit dat?
Antwoord op uw vragen

50 Contact
Lezersreacties

51 Colofon
51 In de pijplijn

29
Houd ook je hersenen in 
een goede conditie door 

te bewegen  

36

6
Zonder thuishulp moeten 

15.000 extra mensen 
naar een verpleeghuis



inhoud

februari 2020  GEZONDGIDS 3 

Een onafhankelijke Consumentenbond
Wij zijn er voor consumenten. En we zijn ván consumenten. Samen maken we 
kiezen makkelijker, kopen veiliger en markten eerlijker. We bewaken bij alles wat 
we doen onze objectiviteit en onafhankelijkheid. We laten ons niet  beïnvloeden 
door politieke en commerciële belangen. Het belang van de  consument staat bij 
ons voorop.
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nieuws
Zie maar eens wijs te worden uit de niet aflatende stroom nieuwtjes  

over gezondheid en voeding. De redactie van de Gezondgids geeft een selectie. 

GOED OM TE WETEN

4 GEZONDGIDS  februari 2020

Een groep artsen heeft het weten-
schappelijke bewijs voor de impact 
van leefstijlinterventies gebundeld 
en aangeboden aan het ministerie 
van Volksgezondheid en diverse 
Nederlandse zorginstituten. De 19 
artsen, die onder meer zijn verbon-
den aan het LUMC, het Radboud-
umc, het UMCG en onderzoeksinsti-
tuut TNO, willen het signaal afgeven 
dat leefstijlinterventies veelbelo-

vend zijn en dat er meer onderzoek 
naar gedaan moet worden. 

De bundel vat de kennis samen die 
er nu is over de invloed van voeding, 
beweging en ontspanning op onder 
meer diabetes type 2, hart- en vaat-
ziekten, psychiatrische aandoenin-
gen en dementie. Vooral voor diabe-
tes type 2 is het bewijs ‘onmisken-
baar’, aldus de artsen.
tinyurl.com/bewijsleefstijl

TEST DARMKANKER 
VANAF 50 JAAR
De leeftijd voor deelname aan 
het bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker moet worden ver-
laagd van 55 naar 50 jaar. Dat 
vindt de Maag Lever Darm Stich-
ting. Volgens de stichting levert 
een verlaging van de leeftijds-
grens gezondheidswinst op en 
is deze verandering relatief 
eenvoudig door te voeren. Ook 
Europese richtlijnen schrijven 
voor dat bevolkingsonderzoe-
ken op 50-jarige leeftijd zouden 
moeten beginnen. 

Sinds 2014 worden Neder-
landers vanaf 55 jaar uitgeno-
digd om hun ontlasting te laten 
testen. Van hen doet 73% mee. 
In 2018 waren er ruim 1,5 mil-
joen deelnemers. Er zijn ruim 
3700 gevallen van darmkanker 
gevonden en ruim 20.000 ge-
vallen waarin sprake was van 
een voorstadium van darmkan-
ker. Van alle gevallen werd 85% 
met het onderzoek opgespoord. 
‘Iedere persoon bij wie we er op 
tijd bij kunnen zijn, telt’, aldus 
de stichting.
tinyurl.com/darmkanker50

Effect leefstijlaanpassing 
is veelbelovend

https://tinyurl.com/bewijsleefstijl
https://tinyurl.com/darmkanker50
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GOEDE TANDEN
POETSERS HEBBEN 
GEZONDER HART
Wie goed voor zijn gebit zorgt heeft 
minder vaak last van hartfalen en 
hartritmestoornissen. Dat ontdekten 
Koreaanse onderzoekers die meer dan 
161.000 landgenoten 10 jaar lang volg-
den. Onder deelnemers die 3 keer per 
dag of vaker poetsten, kwam 10% min-
der boezemfibrilleren voor en 12% min-
der hartfalen. Het is bekend dat mond-
bacteriën in de bloedbaan kunnen 
komen en de ontstekingsgraad in het 
lichaam kunnen verhogen, met onder 
meer aderverkalking tot gevolg. Dit 
onderzoek bewijst niet dat hartfalen 
wordt veroorzaakt door mondbacteriën, 
maar bevestigt wel dat er een samen-
hang is tussen mondhygiëne en hart-
gezondheid. 
tinyurl.com/tandenpoetsenhart

Elk jaar krijgen meer dan  
116.000 Nederlanders kanker.  
Dat zijn ruim 13 personen per uur.
BRON: TINYURL.COM/KANKER13PERUUR

Schadelijk 
effect alcohol 
onderschat
Nederlanders weten te weinig 
over de schadelijke effecten van 
alcohol, aldus het ministerie van 
Volksgezondheid dat dit jaar met 
een campagne komt over het on-
derwerp. Het ministerie lanceerde 
alcoholexamen.nl, waar iedereen 
zijn kennis over alcohol kan testen. 
Uit een recente enquête blijkt dat 
velen niet weten dat alcohol het 
risico op bepaalde kankersoorten 
verhoogt.

Op 26 februari start ‘IkPas 40 
dagen’. Dit is een initiatief van 
stichting Positieve Leefstijl, dat 
Nederlanders uitdaagt om tot  
5 april geen alcohol te drinken. 
Afgelopen maand liep de actie Dry 
January met ruim 42.000 deelne-
mers. Vorig jaar deden in totaal 
37.000 personen mee aan beide 
acties. Van hen zei 32% dankzij 
deelname gewicht te verliezen, 
63% voelde zich mentaal fitter en 
55% zei beter te slapen. Inschrij-
ven kan op ikpas.nl.
tinyurl.com/alcoholkennis

Velen kennen 
de risico’s van 

alcoholgebruik niet

BIJWERKINGENNIEUWS

Supplement met 
fyto-oestrogenen
Vrouwen die een voedingssupple-
ment met fyto-oestrogenen ge-
bruiken, lopen risico op bijwerkin-
gen zoals verdikking van het baar-
moederslijmvlies. Het Bijwerkin-
gencentrum Lareb ontving 51 
meldingen van klachten gerela-
teerd aan het gebruik van derge-
lijke preparaten. 

Fyto-oestrogenen zijn stoffen 
uit planten die op het vrouwelijk 
hormoon oestrogeen lijken. De 
supplementen worden verkocht 
als middel bij overgangsklachten 
of zelfs als borstvergrotend mid-
del. Vaak zit er hop, soja, zilver-
kaars, rode klaver, grote engel-
wortel, monnikenpeper en/of 
kudzu in.

De meestgemelde klacht bij het 
gebruik van supplementen met 
hop en soja is een verdikking van 
het baarmoederslijmvlies, dat 
postmenopauzale vaginale bloe-
dingen kan veroorzaken. Lever-
klachten, zoals leverontsteking, 
leverfalen en leverfunctiestoor-
nis, werden vooral gemeld bij het 
gebruik van producten met zilver-
kaars. Het gebruik van supple-
menten met fyto-oestrogenen is 
dus niet altijd zonder risico. Laat u 
goed informeren, lees de bijslui-
ter en ga met klachten naar uw 
arts of apotheker.

Wilt u een bijwerking melden?  
Ga naar mijn bijwerking.nl

https://tinyurl.com/tandenpoetsenhart
https://tinyurl.com/kanker13peruur
https://tinyurl.com/alcoholkennis


nieuws

Glucose checken 
zonder prikken
Diabetespatiënten die minimaal vier 
keer per dag moeten prikken om de 
glucosewaarde van hun bloed te meten, 
komen in aanmerking voor vergoeding 
van het hulpmiddel Flash Glucose Moni-
toring (FGM). Met deze nieuwe techno-
logie kan het glucosegehalte worden 
gemeten met een sensor. Bloedprikken 
is dan niet meer nodig. Naar schatting 
komen zo’n 75.000 tot 115.000 patiën-
ten met een intensief insulineschema 
(basaal-bolus) hiervoor in aanmerking. 

Om de FGM vergoed te krijgen, moet 
de behandeling wel aan bepaalde kwali-
teitscriteria voldoen. Zo moet de pati-
ent worden getraind in het gebruik van 
de FGM en het interpreteren van de 
resultaten, en moeten evaluatiemo-
menten worden ingebouwd in het 
behandel traject.
tinyurl.com/sensorglucose

15.000 mensen 
moeten naar een 

verpleeghuis als de 
huishoudelijke hulp 

verdwijnt

Zet je beeldscherm 
’s avonds op blauw 
en gedimd
Het negatieve effect van blauw licht 
van beeldschermen op het slaaprit-
me is wellicht minder erg dan ge-
dacht. Dat schrijven Britse weten-
schappers die een experiment met 
beeldschermlicht bij muizen deden. 

De schemering is gedimder én 
blauwer dan daglicht, en het lichaam 
gebruikt beide eigenschappen (fel-
heid en kleur van het licht) om de 
biologische klok op af te stemmen. 
Door beeldschermen ’s avonds op 
‘warm licht’ te zetten, krijgt het brein 
twee strijdige signalen. Dit is omdat 
het warme beeldschermlicht meer 
op daglicht lijkt, maar minder fel is. 
Blauw licht blijkt bovendien een  
kleiner effect op de biologische klok 
van muizen te hebben dan warm 
licht dat even fel is. Volgens de  
onderzoekers kunnen we beeld-
schermen dus overdag beter op fel 
en warm zetten, en ’s avonds op 
gedimd en blauw.
tinyurl.com/beeldschermlicht

Lichte vorm van 
zorg voorkomt 
duurdere zorg
Als zorgbehoevenden geen huis-
houdelijke hulp meer kunnen 
krijgen via de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning, zouden 
15.000 extra cliënten naar een 
verpleeghuis moeten. Dat becij-
ferde het Sociaal Cultureel Plan-
bureau (SCP) in een onderzoek 
naar verschillende vormen van 
zorg. Het wegvallen van wijkver-
pleging zou nog grotere gevol-
gen hebben: dan zouden er 
55.000 extra zorgbehoevenden 
aangewezen zijn op een ver-
pleeghuis. 

Om de zorg betaalbaar te hou-
den, moet de regering juist niet 
bezuinigen op goedkopere, lich-
tere vormen van zorg, benadrukt 
het SCP. Ook is het belangrijk 
mantelzorgers goed te onder-
steunen. Een kwart van de ont-
vangers van mantelzorg die nu 
geen andere hulp krijgen, zou bij 
het wegvallen van hun mantel-
zorger aangewezen zijn op pu-
bliek betaalde zorg.
tinyurl.com/  
onderzoekzorgkosten
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Werk

Nieuwe start
behandeling long
kanker vergoed
Het medicijn osimertinib, bedoeld voor long-
kankerpatiënten met een bepaald type lokaal 
gevorderd of uitgezaaide niet-kleincellige 
longkanker, wordt sinds 1 januari 2020 ver-
goed vanuit het basispakket van de zorgver-
zekering. Dat heeft minister Bruno Bruins van 
Medische Zorg besloten na prijsonderhande-
lingen met de leverancier. Deze verkoopt het 
middel onder de naam Tagrisso. De nieuwe 
afspraak gaat over de startbehandeling. De 
vervolgbehandeling met osimertinib werd al 
vergoed. De afspraak geldt voor een jaar, 
maar wordt mogelijk verlengd als het Zorgin-
stituut Nederland hiertoe adviseert en als er 
opnieuw over de prijs te onderhandelen is.
tinyurl.com/longkankermedicijn

47% van de Nederlandse werk 
nemers is buiten werktijd bereikbaar.  
Van de managers is dat 76%.
BRON: TINYURL.COM/BUITENWERKTIJD

GRATIS NIEUWSBRIEF

Vegaburger uit 
een zakje
Meer dan 21.000 geïnte-
resseerden krijgen elke 
maand de Gezondgids 
Nieuwsbrief die wij speci-
aal voor je samenstellen. 
In de laatste nieuwsbrief 
stonden onder meer de 
volgende onderwerpen:

 ➜ Een vegetarische burger 
uit een zakje: hoe gezond is 
dat?

 ➜ Illegale datahandel  
achter (gezondheids)apps.

 ➜ Welke wasmachine 
spoelt het best?

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

AAN TAFEL!
Hoe bewust eet Nederland? Dat was 
de vraag in een onderzoek van het 
Voedingscentrum waaraan ruim 1000 
Nederlanders meededen. Er werd 
gekeken of deelnemers zelf koken, 
wat ze doen tijdens het eten en hoe-
veel tijd ze nemen voor de maaltijden.

Van alle deelnemers eet driekwart 
de avondmaaltijd aan tafel, ontbijten 
doet ruim de helft aan tafel. Gemid-
deld doen Nederlanders 29 minuten 
over het avondeten en eten ze een 
keer per week een kant-en-klaar- of 
afhaalmaaltijd. 55-plussers eten vaker 
zonder afleidingen als gesprekken, 
televisie en sociale media. Ook eten ze 
langzamer en koken ze vaker zelf.

Het Voedingscentrum benadrukt 
dat bewust eten belangrijk is. Snel en 
gedachteloos eten leidt eerder tot te 
veel eten en daarmee tot overgewicht.
tinyurl.com/bewusteten
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