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PRIKBORD 
gezondheid Stéphanie Bonnewyn, Gwendolyn Maertens, Ruth Sas, Maurice Vanbellinghen en Martine Van Hecke

Chips staat niet meteen bekend om zijn ge-
zonde samenstelling, maar kan chips van 
groenten dat imago dan misschien wat bij-
sturen? Wij kochten zowat alles wat er op dat 
vlak in de winkel te vinden is. Het ging om de 
volgende producten: groentechips van Carre-
four, Cora en Delhaize; Bouton d'Or groente-
chips (bij Intermarché); Trato Vegetable Chips 
(bij Bio-Planet); Tyrrells Veg Crips; Terra Origi-
nal Chips (bij Delhaize). Voor de vergelijking 
namen we een zakje Lay's Naturel.
Zowat alle merken gebruiken dezelfde groen-
ten: rode biet, pastinaak, wortel en zoete 
aardappel. Terra kiest voor meer exotische 
wortelgroenten zoals yucca en taro.

Meer vezels, toch nog veel vetten
Eerst het goede nieuws: groentechips bevat-
ten meer vezels dan gewone chips, tot drie 
keer meer zelfs. Soms voeren ze ook minder 
zout aan, hoewel Trato en Tyrrells even zout 
zijn als ons referentiestaal van Lay's.
De vetsamenstelling dan. In het algemeen is 
groentechips zowat 20 % minder vet dan tra-
ditionele chips. Ook bevatten deze producten 
minder verzadigde vetten. 
Toch blijft de aanvoer van vetten substanti-
eel. Terra en Tyrrells zijn zelfs even vet als de 
chips van Lay's. De groentechips van Terra 
pakt ook uit met de claim "67 % minder ver-
zadigde vetzuren". Dit is niet juist: deze chips 
bevat zowat evenveel verzadigde vetzuren als 
dat referentiestaal. 
Vanuit het oogpunt van de voedingswaarde 
blijft het advies dus: goed voor af en toe, maar 
altijd met mate.

Zelden echt lekker
De meeste stalen konden niet bekoren qua 
smaak. "Droog", "saai", "weinig smaak", "bit-
tere nasmaak" en "minder aantrekkelijk" zijn 
maar enkele opmerkingen die ons proevers-
panel gaf. Enkel Terra en Tyrrells zien er vol-
gens hen smakelijk uit, zijn genoeg gekruid 
en lekker. Maar die zijn dus ook het vetst.
Op grond van de samenstelling, de aanblik 

en de smaak hebben wij trouwens een sterk 
vermoeden dat de groentechips van de mer-
ken Carrefour, Cora en Delhaize van dezelfde 
fabrikant komen.

En soms te veel acrylamide
Tot slot analyseerden wij ook de acrylami-
degehaltes. Acrylamide kan ontstaan in zet-
meelhoudende producten die worden gebak-
ken. Het is potentieel kankerverwekkend en 

er zijn daarom Europese richtwaarden. De 
gehaltes die wij in Terra en Tyrrells vonden, 
liggen een stuk boven die richtwaarde.  
In het magazine Test-Aankoop van deze 
maand vindt u een volledig artikel over 
acrylamide.
Al bij al vinden wij groentechips geen vol-
waardige, gezonde alternatieve snack. U 
kiest beter voor gesneden groenten met een 
lichte dipsaus. 

Groentechips:
gezond alternatief?
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Stéphanie Bonnewyn, Gwendolyn Maertens, Ruth Sas, Maurice Vanbellinghen en Martine Van Hecke

Vele blusdekens onveilig
Uit een onderzoek van de FOD Economie blijkt dat heel wat courant verkochte 
blusdekens niet geschikt zijn voor het blussen van bijvoorbeeld een bran-
dende frietketel. Volgens diezelfde overheidsdienst is dat echter dikwijls net 
de reden waarom u zo'n deken in huis hebt. Toch zouden deze branddekens 
zijn goedgekeurd volgens de norm EN 1869. De FOD Economie vraagt nu naar 
aanleiding van zijn onderzoek dat die norm wordt herbekeken. Immers, zij zou 
te onduidelijk en onnauwkeurig zijn en daardoor te veel ruimte voor interpre-
tatie laten. De Europese Commissie én het Belgisch Bureau voor Normalisatie 
zouden al op de hoogte zijn gebracht van de testresultaten en conclusies van 
de FOD Economie.  
Op basis van de studie raadt de Stichting Brandwonden uiteindelijk twee van 
de geteste dekens aan. Volgens de stichting zijn de blusdekens van Statamat 
(model K35021) en First Aid (model FB 100BxN) als enige én helemaal in orde 
met de vereisten inzake etikettering én technisch geschikt voor het doven 
van brandende keukenolie en –vetten. Het laatste model kunt u online kopen 
voor € 25 via de site van de Stichting Brandwonden www.brandwonden.be. 

Heel wat blusdekens   
zijn niet geschikt om olie- 
en vetbranden te blussen 

U gaat ervan uit dat de zorg in elk ziekenhuis even 
kwaliteitsvol is? De cijfers geven nochtans een andere 
werkelijkheid weer. Wist u bijvoorbeeld dat in het ene 
ziekenhuis 4 % van de opnames leidt tot een zieken-
huisinfectie, terwijl dat in het andere ziekenhuis liefst 
10 % is?  Of dat u na de plaatsing van een kunstheup in 
het ziekenhuis dat de slechtste cijfers voorlegt, 28 keer 
meer kans hebt om terug onder het mes te moeten dan 
in het ziekenhuis met de beste cijfers? Momenteel kunt 
u niet echt achterhalen op welk gebied een ziekenhuis 
goed, matig of ondermaats presteert. Wij vinden ech-
ter dat u het recht hebt dat te weten en willen dus dat 
de overheid een website opzet waar u de kwaliteit van 
ziekenhuizen kunt vergelijken. Deelt u onze mening? 
Teken dan onze petitie voor meer transparantie over de 
kwaliteit van ziekenhuizen!

Ziekenhuizen:  
teken onze petitie!

www.testaankoop.be/petitieziekenhuizen  

Groenten: 
vergeet deze niet
De winter is niet altijd de gemakke-
lijkste periode om uw tafelgenoten te 
blijven verrassen met een gevarieerd 
arsenaal aan groenten. En dat terwijl 
nu een voldoende aanvoer van ver-
schillende vitaminen en mineralen 
nog belangrijker is dan anders. In ons 
dossier "Groenten & Fruit" vindt 
u niet alleen de klassiekers 
onder de groenten, 
maar ook de zoge-
naamde "verge-
ten" groenten. 
D e z e  o u d e 
variëteiten 
duiken terug 
o p  m e d e 

dankzij de belangstelling voor bio-
landbouw en hun originele smaak. 
Met onze recepten om deze groenten 
klaar te maken, serveert u een ver-
rassende smaak- en vitaminebom, 
ook in de winter. 

www.testaankoop.be/
fruitgroenten
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PRIKBORD gezondheid

Sinds eind oktober 2013 is de 
nieuwe wet die uw recht op 
gezondheidszorg in andere 
lidstaten van de EU regelt, 
van kracht. In principe hebt u 
nu het recht zich in de andere 
lidstaten te laten verzorgen 
en hiervoor terugbetaling te 
krijgen, ook voor geplande 
interventies, en in het zie-
kenhuis. Er zijn wel uitzon-
deringen op dit principe. Zo 
moet u in een aantal gevallen 
op voorhand toestemming 
vragen aan uw ziekenfonds, 
bijvoorbeeld wanneer u meer 
dan 1 dag in het ziekenhuis 

Gezondheidszorg in andere  
eu-lidstaten: uw rechten

Geen energiedrankjes 
bij het sporten

Ziekenhuizen: meer 
transparantie in zicht
Al jaren dringen wij aan op meer transpa-
rantie in de ziekenhuissector en voeren 
wij actie opdat belangrijke gegevens per 
ziekenhuis zouden worden vrijgegeven, 
zoals de frequentie van ziekenhuisinfec-
ties, de resultaten van de handhygiëne-
campagnes, de integrale jaarverslagen 
van de ombudsdiensten … 
Er zijn onlangs enkele beslissingen ge-
nomen waarvan de gevolgen zich in de 
nabije toekomst zullen laten merken. Zo 
komt er op federaal niveau een systeem 
van kwaliteitsindicatoren met betrek-
king tot de hygiëne in de ziekenhuizen, 
indicatoren die er voor moeten zorgen 
dat de situatie beter wordt opgevolgd, 
in kaart gebracht en waar nodig verbe-
terd. Een aantal van die gegevens zullen 
dan per ziekenhuis worden vrijgegeven. 
Maar helaas net niet de meest relevante, 
met name  de  gegevens over de handhy-
giëne en over de infecties met de MRSA-
ziekenhuisbacterie.
Wat betreft  de ombudsdiensten van 
de ziekenhuizen, het inzien van de 
volledige jaarverslagen blijft nog toe-
komstmuziek, maar ook hier gaat het 
de richting uit van meer transparantie: 
per ziekenhuis zullen een aantal speci-
fieke gegevens uit het jaarverslag van de 
ombudsdienst worden bekendgemaakt, 
namelijk het aantal klachten en de aard 
ervan. Helaas zijn er vooralsnog geen 
stappen gezet om de onafhankelijkheid 
van de ombudsdiensten beter te garan-
deren.
Kortom, het gaat de goede richting uit, 
maar er is nog werk aan de winkel.

de oppeppende werkinG van energiedrankjes 
hebt u niet nodig tijdens het sporten

zou verblijven. En als de be-
handeling niet wordt terug-
betaald in ons land, zal u die 
ook niet terugbetaald krijgen 
als u ze in het buitenland laat 
uitvoeren. 

Win op voorhand dan ook 
informatie in. Elk land moet 
een nationaal contactpunt 
hebben waar de burger de 
nodige info kan vinden over 
de voorwaarden voor terug-
betaling, de kwaliteit van 
zorg en de procedures in ge-
val van problemen. 
In België is de FOD Volks-
gezondheid het contact-
punt. U kunt daarvoor 
surfen naar www.crossbor-
derhealthcare.be, bel naar  
02 290 28 44 of mail naar 
information@crossborder-
healthcare.be. 

De zogenaamde energiedrankjes – type Red 
Bull en Monster – mijdt u beter bij het spor-
ten. Dat deze drankjes, onder meer door hun 
gehalte aan cafeïne en taurine, niet geschikt 
zijn voor kinderen, zwangere vrouwen en per-
sonen met aandoeningen inzake bloeddruk 
en/of het hart, wisten we al. Ze combineren 
met alcohol doet u eveneens beter niet. 
Nu raadt het Franse voedselagentschap  
ANSES deze drankjes ook af tijdens het spor-
ten. Immers, cafeïne en/of taurine zijn twee 
bestanddelen die de bloeddruk en hartfunc-
tie beïnvloeden. Hun opwekkende werking 
zou in combinatie met een verhoogde hart-
slag kunnen maken dat personen met een 
genetische hartafwijking (die daarvan niet op 
de hoogte zijn) meer risico lopen op hartfalen 
tijdens het sporten.
Sowieso is water de beste dorstlesser, ook 
tijdens of na het sporten. 

www.testaankoop.be/piramide
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Sinds 1 oktober werd de begeleiding 
van chronische patiënten door apo-
thekers in een nieuw kleedje gesto-
ken. De gestructureerde begeleiding 
wordt momenteel aangeboden aan 
astmapatiënten waarbij de dokter 
voor het eerst een inhalatiecorti-
costeroïd voorschrijft. De therapie-
trouw bij dit geneesmiddel is immers 
dikwijls een probleem: de positieve 
effecten zijn pas voelbaar na één 
tot twee weken, waardoor mensen 
de behandeling soms opgeven. Heel 
wat patiënten blijken hun inhalator 
niet juist te gebruiken. Kortom, om 
goed met astma om te gaan, moet 
de patiënt goede info krijgen. Daar 
ligt een taak voor de arts én de apo-
theker. Het "Begeleidingsgesprek 
Nieuwe Medicatie" – zoals dit offici-
eel heet – kan door de arts, de apo-
theker of door u als patiënt worden 

Chronische patiënten beter begeleid

voorgesteld. Er zijn twee gesprek-
ken: een eerste informatiegesprek 
zo snel mogelijk na de aflevering van 
de geneesmiddelen en een tweede 
gesprek drie tot zes weken later. 
Telkens zou zo'n gesprek 15 tot  

20 minuten duren en voor de patiënt 
is dat gratis. Het Riziv betaalt de apo-
theker een honorarium van € 20 per 
gesprek. De apotheker maakt elke 
keer een verslag, waarvan hij één 
exemplaar toevoegt aan het farma-
ceutisch dossier en waarvan u één 
meekrijgt. 
Wij hielden de kwaliteit van de zorg-
verstrekking en het advies van de 
apothekers al vele malen tegen het 
licht. Vaak bleken de resultaten niet 
meteen geruststellend. Wij juichen 
dit nieuwe initiatief dan ook toe.  
We hebben wel bedenkingen  
bij het feit dat de apotheker een  
extra vergoeding krijgt voor een  
basistaak. Wij hopen dat hij zijn ad-
viserende taak naar behoren uitvoert 
en dit extraatje niet zal opstrijken 
zonder de patiënt goed te begelei-
den.  

Doktersfactuur zonder verrassingen
UW JUISTE KEUZE

 ́Consulteer op onze website de tarieven 
van de voornaamste medische prestaties bij 
uw huisarts en een aantal specialisten.

 ́Ontdek van welke factoren het 
terugbetalingstarief afhangt en of u recht 
hebt op een voorkeurtarief.

 ́Lees ons dossier waarin we u vertellen 
welke vragen u zelf aan de arts kunt stellen.

Als u naar de dokter stapt, bent u in de eerste plaats 
bekommerd om uw gezondheid. Maar het is niet onbelangrijk 
ook te weten welke rekening u achteraf zult betalen.

EXPERT • ONAFHANKELIJK • DICHT BIJ U 

GA GOED VOORBEREID 
OP DOKTERSBEZOEK

www.testaankoop.be/hospitalisatie
of via telefoon : 02 542 32 32

Doktersfactuur zonder verrassingen
UW JUISTE KEUZEUW JUISTE KEUZE

UW JUISTE KEUZE

EXPERT • INDÉPENDANT • PROCHE DE VOUS 

PRÉPAREZ VOTRE 
VISITE CHEZ LE MÉDECIN

www.testachats.be/hospitalisation
ou par téléphone : 02 542 35 55

UW JUISTE KEUZELE BON CHOIX

Une facture médicale sans surprise

 ́Consultez, les tarifs des principales 
prestations médicales des médecins 
traitants et d’une série de spécialistes.  

 ́Découvrez de quels facteurs dépend le 
taux de remboursement et si vous avez 
droit à un tarif préférentiel.

 ́Retrouvez notre dossier expliquant 
quelles questions poser à votre médecin.  

En vous rendant chez le médecin, sans doute êtes-vous 
surtout préoccupé par votre état de santé. Il n’est pourtant 
pas sans intérêt de savoir ce que vous devrez payer.
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