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In deze Gezondgids vindt u vrijwel niets 
over het coronavirus. Simpelweg omdat we 
elke dag worden ingehaald door de actuali-
teit. Wel staan op consumentenbond.nl/
coronavirus enkele praktische tips voor de 
gevolgen ervan. Als vanzelf letten we wat 
meer op elkaar en proberen we zo gezond 
mogelijk te leven. Maar dat doet u als lezer 
van de Gezondgids natuurlijk allang.

In dit nummer ook weer genoeg informa-
tie om dat te blijven doen. Laat u bijvoor-
beeld inspireren door het artikel ‘In balans 
met tai chi’ met diverse praktische tips om 
op de been te blijven. Op internet staan ook 
allerlei filmpjes met oefeningen van deze 
van oorsprong Chinese vechtkunst. Zelf 
doe ik nu ook wat vaker dan anders yoga- 
oefeningen thuis. Best fijn om zo even  
te ontspannen en mijn hoofd leeg te 
maken. 

Elke dag, zo rond schemertijd,  
lopen mijn man en ik een uurtje 
buiten om te genieten van de rust 
en de fluitende vogeltjes. Ondanks 
de best zware tijd waarin we met 
zijn allen verkeren, voel ik me dan 
toch even verlicht.
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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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Zie maar eens wijs te worden uit de niet-aflatende stroom nieuwtjes  
over gezondheid en voeding. De redactie van de Gezondgids geeft een selectie. 

Het is bekend dat ons eetpatroon, 
immuunsysteem en de activiteit van 
darmbacteriën met elkaar samen-
hangen. Hoe dat precies werkt en 
welke rol verschillende stoffen in 
voedsel daarbij spelen, is onder-
zocht door dierwetenschapper  
Jonna Koper van de Wageningen 
Universiteit. 

Met een kunstdarm onderzocht zij 
onder meer op welke manier het 
eiwit AhR wordt geactiveerd. Dit 
eiwit speelt een belangrijke rol bij de 

spijsvertering en het regelen van 
het immuunsysteem.

Ze ontdekte dat de vertering van 
het aminozuur tryptofaan, dat zorgt 
voor de aanmaak van serotonine en 
melatonine, bijdraagt aan de activa-
tie van AhR. Net als supplementen 
met tryptofaan. Ook keek Koper of 
het voor de activatie van AhR een 
verschil maakt of je broccoli rauw 
eet, kookt of stoomt. Rauwe broccoli  
bleek AhR het best te activeren.
tinyurl.com/darmahr

SLECHTER GEHEUGEN 
NA PSYCHOSE
Patiënten die zijn opgenomen 
vanwege een psychose, schizo-
frenie of waanbeelden gaan in 
de jaren daarna cognitief sneller 
achteruit dan leeftijdsgenoten 
zonder psychotische stoornis-
sen. Dat is de conclusie van een 
Amerikaanse studie waarbij 445 
psychiatrische patiënten 20 jaar 
lang werden gevolgd. 

Zowel 2 als 18 jaar na de eer-
ste opname zijn hun cognitieve 
capaciteiten getest, waaronder 
geheugen, woordenschat, con-
centratie en hun vermogen om 
abstract te denken en beslissin-
gen te nemen. De resultaten 
werden vergeleken met die van 
260 Amerikanen zonder psychia-
trische stoornis.

Het verschil in mentale achter-
uitgang was vooral groot bij 
50-plussers en ging ook gepaard 
met slechtere werkprestaties en 
een verergering van de sympto-
men van de stoornis. De onder-
zoekers pleiten voor vervolgon-
derzoek naar factoren die de 
verslechtering tegengaan.
tinyurl.com/ 
psychose cognitief

Verband tussen  
voedsel, immuunsysteem 
en darmbacteriën 
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Gezondheids
apps schenden 
privacy
Gezondheids- en voedingsapps als 
Migraine Buddy, Sleep Cycle en Life-
sum delen persoonlijke gegevens met 
derde partijen. Met wie en waarom ze 
dat doen, is vaak onduidelijk. Dat blijkt 
uit onderzoek van onze Belgische 
zusterorganisatie Test Aankoop, die 
een klacht indiende bij de Belgische 
Gegevensbeschermingsautoriteit. 

De Consumentenbond trok eerder 
aan de bel over datahandel door diver-
se apps. Vanwege de unieke adverten-
tie-ID op elke telefoon zijn gegevens 
te combineren met andere gegevens 
van dezelfde persoon. Hierdoor ont-
staan gedetailleerde profielen met 
daarin bijvoorbeeld leeftijd, locatie, 
interesses en seksuele voorkeur. 

Het gaat om apps als Tinder, Grindr, 
Perfect365 en My days. De Consumen-
tenbond stelt dat deze datahandel in 
strijd is met de Europese privacywet 
en wil dat de overheid strenger op-
treedt.
tinyurl.com/datahandel

De Consumentenbond heeft nog 5000 
hand tekeningen nodig voor het Europese 
Burgerinitiatief voor NutriScore
BRON: CONSUMENTENBOND.NL/NUTRISCORE

Koolmonoxide in 
opslag houtpellets
In ruimtes waar houtpellets liggen 
kan koolmonoxide ontstaan, waar-
schuwt het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu (RIVM). Dit 
gevaarlijke gas is geurloos en zorgt 
voor klachten als hoofdpijn, duizelig-
heid en moeheid, maar kan ook lei-
den tot bewusteloosheid en overlij-
den. In Nederland overlijden elk jaar 
naar schatting 10 à 15 personen door 
koolmonoxidevergiftiging. 

Bekendere bronnen van koolmo-
noxidevergiftiging zijn cv-ketels en 
geisers. Een andere relatief nieuwe 
bron zijn sisha-lounges, waar water-
pijpen worden gerookt. Bij de ver-
branding van de kooltjes komt kool-
monoxide vrij en dat kan naar boven-
gelegen woningen trekken.
tinyurl.com/pelletco

Kijk uit voor 
koolmonoxide 

bij de opslag van 
pellets

BIJWERKINGENNIEUWS

Pradaxa en  
slokdarmklachten
Patiënten die het antistollingsmiddel 
Pradaxa gebruiken krijgen het ad-
vies om de capsules met veel water 
in te nemen én gedurende 30 minu-
ten rechtop te blijven staan of zitten. 
Dit om de kans op slokdarmklachten 
te verminderen.

In Pradaxa zit de werkzame stof 
dabigatran etexilaat. Slokdarmklach-
ten zijn bekende bijwerkingen bij 
deze stof. Uit de meldingen van het 
Bijwerkingencentrum Lareb blijkt 
dat patiënten slokdarmproblemen 
ervaren vlak na het innemen van 
dabigatran etexilaat, ook als ze dat 
deden met voldoende water. Deze 
klacht komt vooral voor als de pati-
ent snel na het innemen van de cap-
sule is gaan liggen. 

Het is mogelijk dat de hulpstof 
wijnsteenzuur de slokdarmklachten 
veroorzaakt door direct contact met 
de slijmvliezen. Daarom luidt het 
advies om Pradaxa met een glas 
water in te nemen én daarna ten 
minste 30 minuten rechtop te blijven 
staan of zitten. Kijk voor een 
inname -instructie op apotheek.nl

Wil je een bijwerking melden? 
Ga naar mijnbijwerking.nl
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60 soorten pizza 
en 21 meter aan ijs
Broodjes kroket en een patatje speciaal: 
wie heeft ze nooit gegeten? Volgens Irene 
Stengs, hoogleraar Antropologie aan de 
VU Amsterdam, is ongezond en gefrituurd 
voedsel onlosmakelijk verbonden met de 
Nederlandse eetcultuur. Ondanks de op-
komst van gezond eten is snacken nog 
altijd ongekend populair. 

Kijk maar eens in de supermarkt, zegt 
Stengs. In die van haar telde ze 60 soorten 
pizza’s, 20 soorten friet en diepvrieskasten 
met 21 meter aan ijs. En maar 7 meter aan 
diepvriesgroenten. 

Ongezond eten is gewoon, zowel thuis 
als bij speciale gelegenheden. Stengs 
noemt dit de ‘feestelijke alledaagsheid  
van de Nederlandse fastfoodcultuur’. Op-
vallend vindt de antropologe dat snacks 
met ontwikkelingen in de samenleving 
meegaan, zoals de kapsalon (friet met 
shoarma), veganistische snackbars en 
frietboutiques. 
tinyurl.com/snackcultuur

Voedselverspilling 
dankzij onze 

bestedingsruimte

HERSENSCAN VOORSPELT 
OF ANTIDEPRESSIVUM 
AANSLAAT
Antidepressiva worden regelmatig 
voorgeschreven bij een depressie, 
maar werken niet altijd. Een groep 
wetenschappers uit China, Amerika 
en Nederland wilde weten of het te 
voorspellen is voor wie het medicijn 
zinvol is. Daarvoor gebruikten ze 
gegevens uit een eerdere studie 
waarbij de werking van het anti-
depressivum sertraline werd verge-
leken met een placebo. Van de deel-
nemers waren ook hersenscans 
(EEG’s) gemaakt.

Met de gegevens en uitkomsten 
van die studie ‘trainden’ de onder-
zoekers een computer om verban-
den te zien tussen het EEG en de 
reactie op sertraline. De computer 
kon zo een algoritme ontwikkelen 
dat voorspelt wie positief reageert 
op het medicijn. De onderzoekers 
hopen hiermee in de toekomst ge-
richter te kunnen behandelen.
tinyurl.com/depressie-eeg

Veel meer voed-
selverspilling 
dan gedacht
Wereldwijd verspillen consu-
menten waarschijnlijk veel meer 
voedsel dan gedacht. Dat zeggen 
wetenschappers van de Wage-
ningen Universiteit. Nieuw aan 
hun analyse is dat ze rekening 
hielden met welvaart en gedrag.

Tot nu toe werd voor de schat-
ting van voedselverspilling gere-
kend met een model van de 
Voedsel- en Landbouworganisa-
tie van de Verenigde Naties. Dat 
stelt dat 24% van de calorieën 
geschikt voor menselijke con-
sumptie verloren gaat of wordt 
verspild. Consumenten zouden 
verantwoordelijk zijn voor 8%. 

De WUR-onderzoekers stellen 
dat consumenten niet verant-
woordelijk zijn voor 8%, maar 
voor 19% van de verspilde calo-
rieën. Ook becijferden ze dat 
voedselverspilling ontstaat  
zodra consumenten meer dan 
6,70 Amerikaanse dollars per 
dag te besteden hebben. 
tinyurl.com/verspilling
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Nooit te oud  
voor operatie aan 
buikslagader
Een operatie aan een gescheurde buik-
slagader heeft ook zin voor 80-plussers. 
Aldus artsen van het Dijklander Ziekenhuis 
en het Amsterdam UMC. Zij bestudeerden 
gegevens van 8 onderzoeken naar de be-
handelresultaten bij ruim 7500 ouderen.

Een uitstulping van het bloedvat, oftewel 
aneurysma, rekt de aderwand uit waardoor 
die kan scheuren. Dit kan levensbedreigend 
zijn. Maar ook een operatie is risicovol. Zo’n 
4 op de 10 patiënten van alle leeftijden 
overlijdt alsnog binnen 1 jaar na de opera-
tie. Bij 80-plussers werd soms gedacht dat 
een operatie door de leeftijd extra risicovol 
is. Uit de analyse blijkt dat 47% van de 
80-plussers na 1 jaar was overleden. Geen 
reden om niet te opereren, aldus de artsen.
tinyurl.com/buikslagader

Een op de vijf scholieren woont samen 
met een ziek gezinslid en loopt daardoor 
kans op psychosomatische klachten
BRON: SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU

GRATIS NIEUWSBRIEF

50 miljoen  
suikerklontjes
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:

 ➜ Covid-19: diverse prakti-
sche tips, zoals een waar-
schuwing voor zelftests.

 ➜ Dankzij onze actie is 
Sourcy Vitaminwater sui-
kervrij. Dat scheelt 50 mil-
joen suikerklontjes per jaar.

 ➜ De uitkomsten van onze 
test naar smaak en gezond-
heid van vegaburgers. 
 
Nieuwsgierig geworden? 
Lees de Gezondgids 
Nieuwsbrief voortaan ook 
en meld je aan via
gezondgids.nl/ 
nieuwsbrief

WIE MAG COSMETISCHE 
ZORG VERLENEN
Er wordt steeds meer gedaan om wan-
praktijken bij cosmetische behandelingen 
tegen te gaan. De kwaliteit daarvan is vaak 
onvoldoende: in 2016 had 80% van de 
plastisch chirurgen maandelijks te maken 
met patiënten met complicaties door 
slecht uitgevoerde behandelingen elders. 

Wie de studie Geneeskunde heeft afge-
rond mag zich cosmetisch arts noemen. 
Deze basisartsen volgden geen specialisti-
sche vervolgopleiding, zoals Plastische 
chirurgie of Dermatologie. Toch bieden 
sommigen wel medisch specialistische 
behandelingen aan. Daarom ligt sinds 
november in een Kwaliteitskader Cosmeti-
sche Zorg vast welke zorgverleners welke 
behandelingen mogen uitvoeren.

Bij het vaststellen van dit kader kwamen 
de diverse partijen er onderling niet altijd 
uit. Zo vinden specialisten dat basisartsen 
geen kleine chirurgische ingrepen als oog-
lidcorrecties mogen doen. Een stuurgroep 
krijgt nu het laatste woord.
tinyurl.com/cosmetisch-arts




