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Als een kind
zo blij
Sinds kort heeft mijn man eindelijk een
nieuw sporthorloge. Hij spreekt steevast
van een horloge, want hij hoefde geen
activitytracker of smartwatch. Elke keer als
ik zei dat dat echt iets voor hem was, wuifde
hij dat idee weg. Een stopwatchfunctie was
genoeg. Totdat hij een smartwatch van zijn
tweelingbroer kreeg. Toen was hij verkocht.
En niet meer te stoppen.
Want waar hij eerst opzag tegen alle data
die zo’n horloge ophoest, motiveren die
hem nu vooral. ‘Kijk!’, riep hij laatst, ‘ik heb
een trofee gekregen.’ ‘Een wát?’, vroeg ik,
terwijl ik opschrok uit mijn roman.
Hij hield het horloge voor mijn gezicht:
‘Een beker, de eerste plaats!’ Triomfantelijk keek hij me aan, als een
kind zo blij.
Diezelfde avond, tijdens het
eten, zat hij weer voorovergebogen naar zijn pols te kijken: ‘Mijn
horloge geeft aan dat ik nu te lang
stilzit.’ En weg was ie weer. Ik kon
hem nog net naroepen ‘Neem
op de terugweg een pak
melk mee.’
PS
Bent u ook geïnteresseerd?
Wij testen regelmatig sporthorloges.
consumentenbond.nl/
smartwatch
LOES HARLAND

Hoofdredacteur
lharland@consumentenbond.nl
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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.

23 Feiten & cijfers
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nieuws
GOED OM TE WETEN

Zie maar eens wijs te worden uit de niet aflatende stroom nieuwtjes
over gezondheid en voeding. De redactie van de Gezondgids geeft een selectie.

INSPECTIE:
NIET-BEOORDEELDE
ZELFTESTS ZIJN
VERBODEN

Diëtisten waarschuwen
voor ondervoeding
Ouderen die thuis zitten, lopen een
hoger risico op ondervoeding. De
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) vraagt huisartsen, thuiszorgmedewerkers en andere betrokkenen alert te zijn op ondervoeding,
vooral bij 70-plussers. Zolang corona
rondwaart is een optimale weerstand belangrijk, stelt de NVD, en
goede voeding draagt daaraan bij.
‘Nu moeten kwetsbare ouderen het
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doen met nog minder zorg en aandacht van familie, bekenden en
buren’, schrijft de organisatie.
Om ondervoeding vroegtijdig te
signaleren, heeft de organisatie de
site goedgevoedouderworden.nl
gelanceerd. Daar kan een vragenlijst
worden ingevuld door de oudere
zelf, een mantelzorger of een zorgprofessional.
tinyurl.com/goedgevoed

Thuistests waarmee je zelf
kunt testen of je in aanraking
bent geweest met het coronavirus moeten een CE-certificaat hebben, anders zijn ze
verboden, aldus de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
(IGJ). Een CE-markering bestaat uit het logo CE met daarachter vier cijfers die staan
voor de instantie die de test
heeft beoordeeld.
Niet-beoordeelde tests
kunnen een verkeerde uitslag
geven, zowel positief als negatief. Hierdoor kan de gebruiker onterecht worden gerustgesteld of juist ongerust worden gemaakt. Goedgekeurde
tests zijn niet alleen betrouwbaar, maar ook begrijpelijk. Zo
hebben ze een handleiding in
het Nederlands.
Tot nu toe zijn er in de Europese Unie geen zelftests voor
het coronavirus goedgekeurd.
tinyurl.com/test-ce

Er is geen bewijs
dat vitamine C
beschermt tegen een
coronabesmetting

Supplementen
helpen niet tegen
coronavirus
Preventief voedingssupplementen
innemen helpt niet tegen besmetting
met het coronavirus. Dat zegt de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Fabrikanten die adverteren met zulke claims zijn strafbaar.
Er gaan verhalen rond dat vitamine
C en D en andere supplementen zouden beschermen tegen een coronabesmetting. Hiervoor is echter geen
bewijs, stelt de NVWA. De toezichthouder adviseert gezond te eten,
goed te slapen en te bewegen.
In China en de Verenigde Staten
zijn overigens wel artsen die patiënten met covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus, experimenteel behandelen. Ze geven hen
hoge doses vitamine C ter ondersteuning van de reguliere behandeling.
Maar er is nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan om te
kunnen zeggen of dit helpt en of de
voorgeschreven hoeveelheden bijwerkingen kunnen hebben.
tinyurl.com/nvwa-supp

Stop niet met
medicijnen
vanwege
covid-19
Een vermoeden dat een medicijn een
negatief effect heeft op het verloop
van de ziekte covid-19 is geen goede
reden ermee te stoppen. Dat kan namelijk ernstige gevolgen hebben,
aldus een groep artsen en apothekers
van Stichting Health Base en het
Erasmus MC.
De medicijnen waar het om gaat zijn
bloeddrukverlagers (RAAS-remmers),
NSAID-pijnstillers als ibuprofen en
diclofenac, het diabetesmedicijn
pioglitazon en corticosteroïden (waaronder inhalatiemedicijnen tegen
astma). Het bewijs voor de genoemde
vermoedens is volgens de onderzoekers onvoldoende.
Een lopende behandeling met een
van deze middelen moet je dus niet
zomaar staken, betogen de artsen.
Raadpleeg altijd eerst je arts.
tinyurl.com/medicijn-covid

BIJWERKINGENNIEUWS

Melatonine en
bijwerkingen
Omdat de bijsluiters van producten
met melatonine relatief vaak onvoldoende informatie bevatten over de
bijwerkingen, zijn veel gebruikers
daar niet goed van op de hoogte.
Bijwerkingencentrum Lareb ontving
181 meldingen van bijwerkingen bij
het gebruik van melatonineproducten in verschillende sterktes (van
0,1 tot 25 mg). De meest gemelde
klachten zijn diarree, hoofdpijn,
duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen, slapeloosheid, ongewone
dromen en nachtmerries. Deze bijwerkingen zijn bekend, maar worden
niet genoemd in alle bijsluiters.
Melatonine is een hormoon dat
een rol speelt in het slaap-waakritme. Het zorgt ervoor dat je slaap
krijgt als het donker wordt. Artsen
schrijven melatonine op recept voor
bij bepaalde vormen van slapeloosheid of voor een korte behandeling
van een jetlag bij volwassenen. Daarnaast is melatonine zonder recept te
koop onder diverse namen, toedieningsvormen en in verschillende
sterktes.
Als je overweegt melatonine te
gaan gebruiken, bespreek dan de
noodzaak en de mogelijkheden met
je arts of apotheker en laat je informeren over de bijwerkingen. Kijk ook
eens op consumentenbond.nl/
melatonine.
Wil je een bijwerking melden?
Ga naar mijnbijwerking.nl

85% van de Nederlanders eet te zout,
maar slechts 16% denkt zelf te zout te eten
TINYURL.COM/TE-ZOUT-ETEN
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nieuws

Dementie is de
verzamelnaam voor
ruim 50 ziektes

ONZE LICHAAMSTEMPERATUUR IS GEDAALD
Niet 37 graden Celsius, maar 36,6
is tegenwoordig de gemiddelde
lichaamstemperatuur. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers na
bestudering van ruim 677.000
temperatuurmetingen in drie
periodes gedurende de laatste drie
eeuwen. Daaruit blijkt dat de gemiddelde lichaamstemperatuur per
decennium 0,03 graden is gezakt.
Zo hadden mannen die begin 19e
eeuw waren geboren een lichaamstemperatuur die 0,59 graden hoger
is dan mannen die nu worden geboren. Vrouwen die rond 1890 waren
geboren (eerdere data zijn er niet
voor vrouwen) hadden een 0,32
graden hogere lichaamstemperatuur dan vrouwen nu.
De onderzoekers zoeken de verklaring in de voortschrijdende medische wetenschap. Vroeger hadden
we veel vaker infecties die gepaard
gingen met een hogere lichaamstemperatuur.
tinyurl.com/37graden
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Opname
na diagnose
dementie duurt
vier jaar
Nadat een patiënt de diagnose dementie krijgt, duurt het doorgaans zo’n vier
jaar voordat hij wordt opgenomen in
een instelling voor langdurige zorg. Dat
blijkt uit een studie van Amsterdam
UMC. Daarvoor zijn gegevens gebruikt
van ruim 9000 patiënten die tussen
2008 en 2014 de diagnose dementie
kregen.
Opname in een verpleeg- of verzorgingshuis gebeurde beduidend eerder
bij oudere patiënten, vrouwen, alleenwonenden, patiënten met een Nederlandse achtergrond en patiënten die al
dementiemedicatie kregen. Na opname
in een instelling was de helft van de
patiënten na 2,5 jaar overleden. Van
leeftijdgenoten zonder dementie die in
een verpleeghuis terechtkwamen, was
de helft na 1,2 jaar overleden.
tinyurl.com/dementie-opname

Vet toch niet
de oorzaak van
ontstekingen?
Bekend is dat overgewicht leidt
tot lichte chronische ontstekingen die diabetes en hart- en
vaatziektes tot gevolg kunnen
hebben. De gedachte is dat die
ontstekingen worden veroorzaakt door vetophopingen in
immuuncellen. Deze cellen beschermen het lichaam tegen
ziekteverwekkers. Vetdruppels
zouden de werking van de immuuncellen remmen en daarmee het afweersysteem
verzwakken.
Onderzoekers van Wageningen Universiteit hebben nu in
een studie bij muizen ontdekt
dat ook immuuncellen die weer
‘dun’ worden nog steeds chronische ontstekingen veroorzaken.
Om welvaartsziektes als diabetes, aderverkalking en leververvetting beter te begrijpen, is het
belangrijk om het gedrag van
immuuncellen te bestuderen en
te weten hoe chronische ontstekingen ontstaan. Meer onderzoek is dus nodig, stellen de
onderzoekers.
tinyurl.com/vet-immuun

nieuws

VET OF KOOLHYDRATEN
SCHRAPPEN
Wat is gezonder: vetarm of koolhydraatarm eten? Amerikaanse onderzoekers
keken welk effect het gekozen voedingspatroon had op de sterftecijfers van ruim
37.000 volwassen landgenoten. Ze concluderen dat het niet gaat om de hoeveelheid vet of koolhydraten, maar om de
kwaliteit ervan.
Vet of koolhydraten beperken had geen
effect op het risico om vroegtijdig te overlijden. Wél van invloed was hoe gezond de
voedingsstoffen waren die deelnemers
binnenkregen. Gezond zijn onder meer
volkorenproducten en onverzadigde vetten. Wie gezond koolhydraatarm at, had
9% minder kans om vroegtijdig te sterven. Wie een gezond vetarm dieet volgde
had een 11% lagere kans op vroegtijdig
overlijden. Ongezonde diëten (met bewerkte koolhydraten, toegevoegde suikers en verzadigde vetten) gaven juist
een hogere kans op vroegtijdig overlijden.
tinyurl.com/gezond-dieet

GRATIS NIEUWSBRIEF
Mondkapjes

Doe mee met
de Bondsraad
Wil je meedenken over de strategische
koers van de Consumentenbond? Meld
je dan aan als kandidaat voor de verkiezingen van ons ledenparlement. Dit kan
tot 1 augustus. Kijk voor meer informatie op consumentenbond.nl/
bondsraadsverkiezingen

Meer dan 21.500 geïnteresseerden krijgen elke maand
de Gezondgids Nieuwsbrief
die wij speciaal voor je
samenstellen. In de laatste
Nieuwsbrief stonden onder
meer de volgende onderwerpen:
➜ Mondkapjes, hoe zit het
nou eigenlijk? Antwoorden
op veelgestelde vragen.
➜ Fabrikanten misleiden
ons met de term volkoren.
➜ Mogelijke gevolgen van
een uitgestelde ziekenhuisbehandeling.
➜ Wat is de Nutri-Score
van sinaasappeldrank?
Wij bekeken er 40.
Nieuwsgierig geworden?
Lees de Gezondgids
Nieuwsbrief voortaan ook
en meld je aan via
gezondgids.nl/
nieuwsbrief

80% van de volwassen Nederlanders
bezoekt minimaal 1 keer per jaar de tandarts.
In 2019 gingen we gemiddeld 4 keer.
TINYURL.COM/MOND-GEZOND
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