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LOGO PLUS PAY OFF

OPRECHT

Eerlijk, maar ook eerzaam. Hartgrondig en loyaal. 
Serieus, open en rechtschapen. Alle kwaliteiten die 
je toe wil schrijven aan de consumentbond zitten 
samengepakt in één woord. Het kan eigenlijk 
niet mooier. De extra lading die in de twee losse 
lettergrepen zit – op recht – versterkt nog eens 
dat het bij de consumentenbond om consumenten-
recht draait.

nummer 6 • juni 2018 • €7,25

INGESMEERD
...en toch verbrand

DAAR HEB JE ZE WEER TESTS DEZE MAANDPEPERDURE PRINTJES
Omzeil de trucs van fabrikanten en 
betaal fors minder voor je printerinkt

Zo houd je die vervelende insecten  
uit de buurt, ook zonder gif

E-readers • Antiaanbakpannen
Inbouwkoelkasten • Parkeerapps



DE VERRASSINGS-
FACTOR

12  CONSUMENTENGIDS JUNI 2018

TEST ZONNEBRANDMIDDELEN

3 GEVEN NIET DE  BELOOFDE BESCHERMING 

©



CONSUMENTENGIDS JUNI 2018  13

TEKST BRIGITTE VAN DER BENT, LAURI TEN GROTENHUIS  ILLUSTRATIE VIJSELAAR & SIXMA

Zonnebrandmiddel is onmisbaar als je de  
zon ingaat: smeer liefst een dikke laag met 
een hoge factor. Maar let op welke je kiest, 
want de beloofde factor 30 wordt niet  
altijd gehaald. 

Zonnebaden voor je werk: onze test
personen maakten het aan den lijve mee.  
In een gespecialiseerd laboratorium wer  
den exacte hoeveelheden van 15 zonne
brandsprays met factor 30 op delen van 
hun ruggen gesmeerd. Daarna werden 
ze aan uvstraling blootgesteld en werd 
hun huid beoordeeld. Ook zijn de sprays 
technisch gemeten. Zo testten we of de 
sprays echt wel zo goed beschermen  
als de verpakking aangeeft.  
Voor vier producten leverde de test min
punten op. Bij de door ons onderzochte 
sprays van Lucovitaal en Australian Gold 
blijkt de bescherming helemaal geen 
factor 30 te zijn, maar stukken minder. 
Lucovitaal bleef steken op factor 19, 
Australian Gold kwam niet verder dan 
15. In de tabel op pagina 16 bungelen 
deze sprays dan ook onderaan. 
Lovea beschermt onvoldoende tegen 
gevaarlijke uv Astraling (zie het kader 
op pagina 15); Lancaster zit hierbij, net 
als Lucovitaal, op het randje. Andersom 
was ook het geval: bij Vision en Nivea 
krijg je juist meer bescherming dan 
factor 30. Dat is uiteraard stukken beter 
dan te weinig. 

Spray of crème?
In 2017 testten we zonnebrandcrè
mes, dit jaar sprays met een pompje 
of in een spuitbus. De crèmes die in 
2017 zijn getest en nog steeds te koop 
zijn, staan ook in de tabel (zie pagina 
16). Er is best veel verschil tussen 
crèmes en sprays, dus wat moet je 
kiezen? Sprays zijn vloeibaarder, dus 
het risico dat je te weinig gebruikt is 

groter dan bij crèmes. Ook is spray 
minder zuinig in het gebruik. Volgens 
onze Australische collega’s belandt 
slechts 40 tot 60% van de spray op 
de huid. Sprays komen wel gemakke
lijker op plekken waar je niet zo goed 
bij kunt, zoals je rug. Ook zijn ze han
diger als je onder het zand zit en bij 
behaarde lichaamsdelen. Maar sprays 
bevatten wel vaak alcohol en zijn 
dan ontvlambaar. In de spuitbussen 
van Lucovitaal en Garnier zit een licht 
ontvlambaar drijfgas: die mag je niet 
gebruiken bij open vuur (de barbecue 
of een sigaret). Laat ze ook niet in een 
hete auto liggen. 
 
Smeren, smeren, smeren! 
Wil je niet verbranden, dan moet je je 
goed insmeren. Dat betekent in de eer
ste plaats op tijd smeren, dus een half
uur voor je de zon ingaat en niet pas als 
je al ligt te bakken. De meeste mensen 
gebruiken te weinig zonnebrandmiddel 
en verbranden dan alsnog. Met de 150 
tot 200 ml per flacon zonnebrandmid
del kan een gemiddelde volwassene 
zich vijf tot zes keer van top tot teen 
insmeren. 
Helaas is het een trend dat sommigen 
liever niet smeren, uit angst voor du  
bieuze stoffen in zonnebrandmiddelen. 
Inderdaad ontdekten we in de test van 
zonnebrandsprays dat er enkele zijn die 
ingrediënten bevatten die we liever niet 
zien in cosmetica (zie kader Dubieuze 
stoffen). Gelukkig zijn er genoeg sprays 
te koop die je zeker veilig kunt gebrui
ken, waaronder Aptonia (Decathlon) en 
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Vision (Beste uit de Test). Ook Garnier 
Ambre Solaire, de andere Beste uit de 
Test, biedt goede bescherming, maar 
bevat wel parfum en allergenen en is 
dus minder geschikt voor zonaanbid
ders met een gevoelige huid. 
Hoe dan ook: níet smeren is altijd ris
kanter dan wél smeren, want zonne
straling brengt schade toe aan de huid: 
je kunt erdoor verbranden en op lange 
termijn zelfs huidkanker krijgen.

Zonder irritaties 
Ook keken we of je de sprays kunt 
 gebruiken zonder huidirritatie of al
lergische reacties te krijgen. Bij zeven 
van de geteste sprays is er een risico: 
daar zitten allergenen in. Niet iedereen 
krijgt er last van, maar kleine kinderen 
en mensen met een allergie of gevoe
lige huid raden we deze producten af. 
Het gaat om de sprays van Australian 
Gold, Garnier, Lancaster, Lovea,  >> 

 Spray is minder 
zuinig in het 
gebruik dan crème
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Nivea en Solait (Kruidvat). Met de spray 
van Etos loop je het meeste risico op 
huidirritatie: dit product bevat 10 van 
de 26 ingrediënten op de Europese 
allergenenlijst. De spray van Lancaster 
krijgt strafpunten voor het discutabele 
ingrediënt HICC (zie het kader hier
onder). Ladival en Lucovitaal krijgen 
strafpunten voor de aanwezigheid van 
een hormoonverstorend ingrediënt. 
Frappant is dat juist Lucovitaal claimt 
dat z’n spray overgevoeligheidsreacties 
voorkomt en onder meer zonneallergie, 
roodheid en zonneblaasjes tegengaat. 
Tel hierbij op dat hij ook onvoldoen
de bescherming biedt en je hebt een 
echte afrader. 
De sprays van P20 en Louis Widmer 
vielen bij voorbaat al af voor de test 
vanwege een ander hormoonversto
rend ingrediënt dat in sprays verboden 
is (cyclopentasiloxane). 

De verpakking lezen 
Op de verpakkingen van zonnebrand
middelen staat een heleboel informatie. 
Een deel daarvan is verplicht, zoals de 
factor, gebruiksaanwijzing en waar
schuwingen. Maar er valt nog veel meer 
te lezen. Zo staat er vaak ‘waterresitant’ 
of ‘waterproof’ op de verpakking. Je 
zou kunnen denken dat je met zo’n 
spray na het zwemmen nog goed 
beschermd bent. Dit is niet zo: fabri
kanten mogen ‘waterbestendig’ op de 
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DE UITBLINKERS

VISION EVERY DAY 
SUN PROTECTION 
SPRAY
Testoordeel: 7,5  
Richtprijs: €22 (200 ml)
Deze spray biedt een goede 
bescherming tegen uv B en 
uv A. Het middel bevat geen 
geurstoffen en allergenen en 
is dus prima geschikt 
voor mensen met een 
gevoelige huid. 

GARNIER AMBRE 
SOLAIRE DRY 
PROTECT SPRAY 
Testoordeel 7,5
Richtprijs: €19 (200 ml)
Ambre Solaire beschermt goed 
tegen uv B en uv A. Het middel 
is eenvoudig aan te brengen. 
Het bevat wel parfum en 
zeven allergenen en is 
dus minder geschikt 
voor een gevoelige 
huid.  Het is zeer licht 
ontvlambaar. 

KRUIDVAT SOLAIT 
SPRAY 
Testoordeel: 7,4  
Richtprijs: €8 (200 ml)
Dit product biedt een goede 
bescherming en is een stuk 
goedkoper dan de twee hierbo-
ven. Bevat wel parfum 
en allergenen en is dus  
minder geschikt voor 
een gevoelige huid. 

TEST ZONNEBRANDMIDDELEN
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verpakking zetten als na een waterbad
je van 2 keer 20 minuten nog 50% van 
de beschermingsfactor op de huid zit. 
Smeer je dus na het zwemmen altijd 
opnieuw in.  
Een favoriete claim is ‘dermatologically 
approved’ of ‘dermatologisch getest’. 
Is zo’n product veiliger, beter voor de 
huid of bevat het minder allergenen? 
Wie het weet mag het zeggen. Het is 
niet wettelijk vastgelegd wanneer een 
fabrikant deze claim mag gebruiken en 
daarom biedt hij geen enkele zeker
heid. Zo staat bijvoorbeeld bij Lancas
ter, Biodermal en Vision op de verpak
king ‘dermatologisch getest’, maar er 
staat niet bij hoe, door wie en wat de 
uitkomst was. 

‘Vrij van parabenen’
Gelukkig is de kreet ‘vrij van parabe
nen’ op z’n retour. Lovea is in onze test 
de enige met die tekst op de verpak
king. Dit soort claims over parabenen 
zorgde de afgelopen jaren voor onrust. 
Er zijn verschillende soorten para
benen, waarvan een aantal inmid
dels uitvoerig is onderzocht én veilig 
 bevonden. Parabenen zorgen, als con
serveermiddel, voor de houdbaarheid 
van cosmetica. Gebruikt een fabrikant 
geen parabenen, dan is het nog maar 
de vraag welk conserveringsmiddel  
er is gebruikt.  
En dan zijn er nog prachtige claims die 

DUBIEUZE STOFFEN 
Een belangrijk onderdeel van onze test zijn de allergenen. We gebruiken daarvoor 
de Europese lijst van 26 stoffen. Strafpunten krijgen zonnebrandmiddelen die HICC 
(hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde) bevatten. Deze stof is verboden van-
af 2019 vanwege het grote aantal gemelde contactallergieën. Ook de geurstof BMHCA 
(butylfenyl methylpropional) leidt tot puntenaftrek: in huidproducten wordt dit ingre-
diënt afgeraden door het wetenschappelijk comité voor consumentenveiligheid van de 
Europese Commissie (SCCS). BMHCA en HICC zitten beide in de spray van Lancaster. 
Verder letten we op de aanwezigheid van hormoonverstorende ingrediënten; ook wel 
EDC’s genoemd (endocrine disrupting chemicals). Deze kunnen op de lange termijn 
kankerverwekkend zijn. Het gaat om de conserveermiddelen propylparabeen en 
butylparabeen (en verwante zouten), BHA, benzophenon-1 en cyclotetrasiloxaan 
en het chemische uv-filter ethylhexyl methoxycinnammate. EDC’s zitten in P20, 
Louis Widmer, Ladival en Lucovitaal.  

©
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  OP ONZE SITE
Kijk voor meer tips over veilig 
zonnen op consumentenbond.nl/
veilig-zonnen

het product nét dat beetje extra moe-
ten geven. Zoals Lancaster met z’n ‘Tan 
Activator Complex’ en ‘Full Light tech-
nologie’. Deze spray zou beschermen 
‘tegen het zichtbare licht én infrarood-
licht’. Waarom dat belangrijk zou zijn, 
is onduidelijk: van zichtbaar licht en 
infraroodlicht is nooit aangetoond dat 
ze schadelijk zijn voor de huid.  
Een claim waar je wél iets aan hebt is 
‘vrij van parfum’. Een fabrikant moet 
namelijk melden dat er parfum in een 
cosmetisch product zit. In de meeste 
zonnebrandmiddelen zit dit, want veel 
zonaanbidders houden van die lekkere 
zomerse geurtjes. Maar voor mensen 
met een gevoelige huid en kinderen zijn 
geurstoffen in zonnespray ongewenst. 
Van de producten in de tabel bevatten 
de sprays van Aptonia (Decathlon),  
Ladival, Lucovital en Vision en de crème 
van La Roche Posay geen parfum. >>

DE AFRADERS

AUSTRALIAN 
GOLD SPRAYGEL
Testoordeel: 2,5   
Richtprijs: €18 (237 ml)
Bij deze door ons geteste 
spray meten we een SPF van 
15 in plaats van de beloofde 
30. De uv A-bescherming is 
ook onvoldoende. Zelfs als je 
genoeg smeert heb je 
een risico op verbran-
ding. Australian Gold 
is het oneens met de 
uitkomst.

LUCOVITAAL 
VOORKOMT 
ZONNEALLERGIE
Testoordeel: 2,5
Richtprijs: €18 (200 ml)
We meten een SPF van 19; dat 
wijkt te veel af van de opgege-
ven 30. Ook is de uv A- 
bescherming onvol-
doende en bevat hij 
mogelijke hormoon-
verstorende stoffen.

SPF, UV A 
EN UV B
De beschermings-
factor van zonne-
brandmiddelen 
wordt aangege-
ven met SPF: sun 
protection factor. 
Deze geeft aan 
hoeveel be-
scherming een 
zonnebrandmid-
del biedt tegen uv 
B-straling. Door 
uv B-straling ver-
brandt de huid in 
de zon. Dat leidt  
op korte termijn 
tot een rode, 
droge huid en een 
trekkerig gevoel. 
Zonnebrandmid-
delen moeten 
de huid ook be-
schermen tegen 
uv A-straling. 
Deze kan schade 
veroorzaken die-
per in de huid, wat 
de kans op kanker 
en celveroudering. 
vergroot. 
Geen enkel zon-
ne brandmiddel 
biedt 100% 
bescherming, dus 
ook met factor 50 
of een sunblock 
(50+) kun je nog 
verbranden. Een 
zonnebrand-
middel verlengt 
alleen de duur die 
je in de zon kunt 
blijven met jouw 
huidtype. Het ver-
schil tussen factor 
30 en 50 is klein. 
Bij factor 30 komt 
er nog 3% straling 
door het filter, bij 
50 nog 2%.  

Ze moeten 
ook bescher-

men tegen  
uv A-straling

Geen  
enkel middel 

biedt 100% 
bescherming

SPF geeft de 
bescherming 
tegen uv B- 
straling aan
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P20 EN LOUIS WIDMER
Deze producten zijn uitgesloten van de test 
omdat zij geen zonnebrandspray hebben zonder 
het ingrediënt cyclopentasiloxane. De Europese 
wetenschappelijke organisatie SCCS (Scientific 
Committee on Consumer Safety) adviseert om 
dit ingrediënt niet te gebruiken in sprays vanwe-
ge de hormoonverstorende werking.

FEIT OF FABEL?
 
FACTOR 30 IS TWEE KEER ZO 
STERK ALS FACTOR 15 
Fabel: de bescherming tegen uv 
B-straling is bij SPF 15, 30 en 50  
respectievelijk 93%, 97% en 98%.

ALS JE BLIJFT SMEREN, KUN JE DE 
HELE DAG IN DE ZON BLIJVEN 
Fabel: ook als je steeds opnieuw in-
smeert, kun je verbranden. De huid kan 
maar een bepaalde dosis zonnestraling 
per dag verdragen. Hoelang je met een 
zonnebrandmiddel beschermd bent, 
ligt aan je huidtype en de factor. Met 
factor 30 kun je 30 keer zo lang in de 
zon als zonder. Een lichte huid die na 
5 minuten zonnen rood wordt, is dan 
dus maximaal 150 minuten beschermd. 
Daarna geldt: schaduw opzoeken!

ZONNEBRANDMIDDEL MOET JE OP 
KAMERTEMPERATUUR BEWAREN 
Feit: bewaar het product niet in de  
auto (te warm) of koelkast (te koud).  
En liefst op een droge, donkere plek. 

©
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TEST ZONNEBRANDMIDDELEN

 Beste uit de Test   Beste Koop   Afrader  7,5 en hoger   5,4 en lager  
Prijzen zijn van 20 april • Etos Spray SPF 30 High is identiek aan Albert Heijn 
Care Spray SPF30 • Lancaster en Etos krijgen vanwege het ingrediënt BMHCA 
puntenaftrek en Lancaster ook voor HICC (zie kader pagina 14) • Bij de crèmes 
zijn er geen predicaten, omdat een aantal sinds de test vorig jaar niet langer 
verkrijgbaar is, of een gewijzigde samenstelling heeft • *Van deze producten 
hebben we van de fabrikant nog niet vernomen of de samenstelling ongewij-
zigd is ten opzichte van de test. Op de melk van Garnier staat nu ‘hydrateren-
de’ in plaats van ‘beschermende’, dus mogelijk is hij niet meer hetzelfde.
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Test zonnebrandmiddelen

Weging voor Testoordeel 70% 20% 10%

ZONNEBRANDSPRAYS SPF 30

 1 Garnier Ambre Solaire Dry Protect spray €19,00 7,5 200 €9,50 7,4 8,2 7,8  

 2 Vision Every Day Sun Protection spray €22,00 7,5 200 €11,00 7,7 6,8 8,2

3 Kruidvat Solait High sunspray €8,00 7,4 200 €4,00 7,3 7,7 8,2  

4 Hema Invisible Sun spray €8,00 7,3 200 €4,00 7,1 8,0 8,7  

5 Aptonia (Decathlon) High Protection €9,00 7,3 150 €6,00 7,5 7,1 6,4

6 La Roche Posay Anthelios spray Ultra-Licht €20,00 7,3 200 €10,00 7,3 7,2 7,5 

7 Roc Soleil Protect - Lait Hydratant spray €21,00 7,3 200 €10,50 7,4 7,6 6,0 

8 Biodermal Zonnespray Hydraplus €25,00 7,3 175 €14,30 7,2 7,1 8,1 

9 Nivea Protect & Hydrate - Hydraterende zonnespray €17,00 7,2 200 €8,50 7,1 8,1 6,9  

10 Etos Spray High €8,50 6,8 200 €4,30 7,3 7,6 7,0   

11 Ladival Zonnebrand spray €13,00 6,3 150 €8,70 7,2 6,8 7,7  

12 Lancaster Sublime Tan Oil-free Milky spray €25,00 5,6 150 €16,70 6,8 8,1 6,9   

13 Lovea Nature Protection - Beschermende zonnespray €17,00 4,4 100 €17,00 3,9 6,0 7,2  

14 Australian Gold SprayGel Sunscreen Clear €18,00 2,5 237 €7,60 1,3 7,7 7,0  

15 Lucovitaal Voorkomt zonneallergie €18,00 2,2 200 €9,00 1,0 7,2 7,9  

ZONNEBRANDCRÈMES SPF 30 (TEST 2017)

1 Garnier Ambre Solaire Beschermende zonnemelk* €17,50 7,4 200 €8,80 7,4 7,4 7,5  

2 La Roche Posay Anthelios Lait Confort €17,00 7,3 250 €6,80 7,4 6,5 8,0

3 Nivea Sun Protect & Hydrate €17,00 7,3 200 €8,50 7,2 7,6 7,2  

4 Eucerin Sun Lotion-Extra lichte textuur €16,70 7,3 150 €11,10 7,2 7,8 8,1 

5 Vichy Lait Hydratant Fraîcher - Fresh Hydrating Milk* €22,00 7,2 300 €7,30 7,2 7,4 7,1 

6 Biotherm Lait Solaire Hydratant* €26,50 7,2 200 €13,30 7,3 7,1 6,8  

7 Yves Rocher Solaire peau parfaite / Lait Confort €11,90 7,0 150 €7,90 6,8 7,9 7,3  

8 Lavera Sonnencreme €7,50 6,4 75 €9,90 7,0 5,0 5,3  

9 Clarins Crème solaire sécurité/Sun Care Cream* €26,00 3,1 125 €20,80 2,2 7,8 5,1  

10 Clinique Mineral Sunsceen Lotion for body €24,00 2,0 125 €19,20 1,0 6,7 6,0

©



WAZIGE ANTWOORDEN
Al jaren maakt Leonne van Outvorst 
gebruik van de fietsenstalling bij sta-
tion Amersfoort. Dan kondigt NS aan 
dat alleen de ov-chipkaart nog toegang 
biedt. De €20 borg voor het oude pas-
je zal binnen acht weken worden terug-
gestort. Negen weken later informeert 
Van Outvorst waar het blijft. ‘Proble-
men bij de terugbetaling’, aldus de 
klantenservice. ‘Over een week komt 
uw geld.’ Na nog een paar telefoontjes 
en een klacht belooft NS dat het geld 
er over een maand is. Weer gebeurt er 
niets. De wazige antwoorden beu, mailt 
Van Outvorst Stekeligheden. ‘Door een 
fout konden de betalingen niet worden 
uitgevoerd’, horen wij. Binnen een week 
heeft Van Outvorst haar borg terug. 

TEGEN DE STROOM IN
Op de technische beurs Bright Day 
gaat de 13-jarige Chris Siemens uit 
Rozenburg bij de Samsung-stand de 
uitdaging aan: wie in het zwembad zo 
lang mogelijk tegen de stroming in-
zwemt, kan een smartwatch Samsung 
Gear Fit 2 winnen. Na de maximale 
18 minuten prijkt Chris bovenaan het 
scorebord. Thuis vertelt hij enthou-
siast dat hij misschien een smartwatch 
wint. Maar hij hoort niets meer. Zijn 
ouders mailen, chatten en bellen met 
Samsung en Bright Day, maar krijgen 
geen duidelijkheid. Als Stekeligheden 
zich erin mengt, laat Samsung weten 
dat Chris als derde is geëindigd. Maar 
vanwege de ‘verwarrende communica-
tie’, krijgt hij alsnog een GearFit 2. 

VERWARREND HOOR

Binnen een jaar na 
aankoop scheurt 
de benzinedop 
van de bladblazer 
van Jaap Jagt uit 
Bovensmilde. Hij 
trekt aan de bel bij 
de verkoper, web-
shop Wilpe. Wilpe 
verstrekt geen losse 
onderdelen, is het 
antwoord. Als Jagt 
aanhoudt, belooft 
Wilpe de leveran-
cier om een nieuwe 
dop te vragen. 
Maanden verstrij-
ken, maar geen dop. 
Als Stekeligheden 
mailt, meldt Wilpe 
dat de doppen pas 
over anderhalve 
maand leverbaar 

zijn. En tja, meneer 
wilde de bladblazer 
nu eenmaal niet 
omruilen. Jagt 
reageert verbaasd: 
hij heeft nooit een 
dergelijk aanbod 
gehad! Hij is het 
wachten beu, dan 
maar een nieuwe 
bladblazer. Hij re-
tourneert het pak-
ket en wacht op de 
nieuwe. Als hij twee 
weken later nog 
eens mailt, blijkt de 
bladblazer ‘com-
pleet uitverkocht’. 
Of Jagt misschien 
zijn geld terug wil. 
Moegestreden – na 
vijf maanden – gaat 
Jagt akkoord.  

EEN STEKELIGE 
ERVARING MELDEN?

Mail naar stekeligheden@ 
consumentenbond.nl  

stekeligheden

VERTRAAGDE PIZZA
Laura Doeve uit Den Bosch bestelt 
pizza’s bij New York Pizza aan de 
Hinthamerstraat, maar er gaat van alles 
mis. Na drie uur en vier telefoontjes 
bezorgt de koerier tot twee keer toe de 
verkeerde. De toezegging dat Doeve 
haar geld (€27) terugkrijgt, wordt 
vergeten. Wekenlang belt ze, en hoort: 
‘U wordt teruggebeld’ en ‘U krijgt een 
gratis pizza’. Niet dus. Een klacht bij 
het filiaal helpt ook niet. Ook wij horen 
niets op onze vragen. Maar Doeve 
krijgt opeens wel bericht en niet lang 
daarna staat het geld op haar rekening.

EEN ‘SYSTEEMFOUT’
Als Jac de Bruijn uit Riel erachter komt 
dat zijn levensverzekering een woeker-
polis is, neemt hij een advocaat in de 
arm. Die mist twee jaaroverzichten, dus 
vraagt De Bruijn die op bij Nationale- 
Nederlanden. ‘Geen probleem’, zegt 
medewerker nummer één, ‘u heeft ze 
binnen twee weken’. Niet dus. Mede-
werker twee belooft ze opnieuw te 
sturen. Drie telefoontjes later krijgt De 
Bruijn iemand aan de lijn die ‘niet bij 
zijn polis kan’. Op zijn gemailde klacht 
volgt alleen een ontvangstbevestiging. 
Een volgende medewerker beweert 
dat ze ‘niet zo ver in het systeem kan 
terugkijken’. Als De Bruijn steun krijgt 
van Stekeligheden daalt het stof neer. 
Tien maanden na zijn eerste verzoek 
ontvangt hij de overzichten. ‘Een sys-
teemfout’, zegt de verzekeraar. En dat 
bij een product dat sowieso al fout is. 
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