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Onze geloofwaardigheid berust op de vakkennis
van onze 300 gespecialiseerde medewerkers, onze
beproefde en doorzichtige werkmethodes en onze
veeleisende beroepsethiek.
ONAFHANKELIJK
Wij gaan prat op een totale onafhankelijkheid, zowel
op financieel, politiek als ideologisch vlak. Onze
standpunten en adviezen worden op geen enkele
wijze ingegeven door externe druk.
DICHT BIJ U
Wij laten ons leiden door de consumenten in het
algemeen en onze abonnees in het bijzonder. Wij
luisteren naar hun wensen en noden en zorgen voor
een snelle en aangepaste dienstverlening.
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Verantwoordelijke uitgever: Dominique Henneton
Niet voor commercieel gebruik
Elke weergave, aanhaling of gebruik met
reclamedoeleinden van onze artikels en van de
gedeponeerde term “Beste Koop” is verboden,
tenzij mits uitdrukkelijke toestemming.
De gezondheidsinformatie in dit tijdschrift is gebaseerd
op recent wetenschappelijk onderzoek. In de medische
wereld kan absolute zekerheid evenwel nooit worden
gegarandeerd. Wij hopen toch uw behoefte aan nuttige
en degelijke informatie te bevredigen. Het inwinnen
van persoonlijk advies bij medisch personeel is altijd
raadzaam.
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Het duurt
soms
jaren voor
er iets
verandert,
maar het
belangrijkste is
dat het
verandert

Wat haalt het uit om voortdurend op hetzelfde aambeeld
te blijven hameren? Veel, zo blijkt uit ons lobbywerk voor
een betere voeding en gezondheidszorg.
Wantoestanden aanklagen, undercover gaan bij
zorgverstrekkers, ministers en parlementsleden aanschrijven,
gerechtelijke procedures opstarten, de pers wakker houden ...
Ook al brengen wij er niet keer op keer verslag over uit in dit
magazine, toch zijn wij er dagelijks mee bezig, voor een hele
resem dossiers die met uw voeding en gezondheid te maken
hebben. Net zolang als het moet, totdat er iets beweegt. Dat
die aanpak rendeert, valt wél uit elk van onze tijdschriften op
te maken, ook uit dit nummer.
Nadat we er jarenlang op hadden aangedrongen, geeft
de overheid nu eindelijk de aanzet tot de controle
van zonnebankcentra, die hun klanten al te vaak aan
gezondheidsrisico’s blootstellen (blz. 7). Het verhaal over de
magistrale bereidingen is vergelijkbaar. Al in 2010 wezen wij
erop dat een meerderheid van de door ons geanalyseerde
bereidingen niet conform het voorschrift was. Begin dit
jaar leverde onze nieuwe studie geen teken van beterschap.
Maar de contacten die we naar aanleiding van die publicatie
hadden met de overheid en met apothekersverenigingen,
brachten de bal aan het rollen, met uitzicht op een
verbetering van de situatie (blz. 17).
Nu de ziekenhuizen stilaan transparanter communiceren
over de kwaliteit van hun zorgverstrekking, nog één van
onze stokpaardjes van de jongste jaren, wordt duidelijk hoe
belangrijk de keuze van een ziekenhuis kan zijn. Ja, ze kan het
verschil tussen leven en dood uitmaken, zoals u leest in onze
bijdrage over oude en nieuwe kankerbehandelingen (blz. 34).
Het resultaat dat we in vele dossiers boeken, helpt ons om
op andere fronten te blijven strijden. Zo hekelen we in dit
nummer de incoherente en onrealistische definitie van
porties zoals fabrikanten die op eetwaren vermelden (blz. 9).
En we rekenen nog steeds op uw steun voor onze petitie voor
minder btw op producten voor de intieme hygiëne (blz. 29).
Want morgen verandert er misschien niets, maar overmorgen
wellicht wel.
135 testgezond 3

