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MEDISCH 
nieuws Annelies Driesen en Maurice Vanbellinghen

Nederlandse onderzoekers heb-
ben de natuurlijke evolutie van 
wratten bij kinderen onderzocht. 
Ze observeerden de handen en 

Vaak gaan ze vanzelf weg
voeten van meer dan 1 000 kin-
deren tussen 4 en 12 jaar. Bij het 
begin van het onderzoek von-
den ze wratten bij 366 kinderen 
(33 %). Die werden 15 maanden 
later opnieuw onderzocht. Op 
dat moment werd hun ouders 
ook gevraagd of de kinderen last 
hadden gehad van de wratten en 
of ze een bepaalde behandeling 
hadden toegepast. 
In bijna 90 % van de gevallen 
waren de aanvankelijk ontdekte 
wratten intussen verdwenen. 
Soms waren er echter nieuwe in 
de plaats gekomen. Al bij al had 
dus "maar" iets meer dan de helft 
van de kinderen helemaal geen 
wratten meer. 

Ongeveer 38 % was op de een of 
andere manier behandeld, maar 
bij hen bleek de kans dat de wrat-
ten wegbleven niet hoger dan 
bij de onbehandelde kinderen. 
Voorts bleken de wratten gemak-
kelijker vanzelf te verdwijnen bij 
de jongste deelnemers (de 4- tot 
7-jarigen).
Dat zal onze trouwe lezers niet 
verbazen. In 2004 (TG 60) schre-
ven we immers al: "Wratten be-
handelen is zelden echt noodza-
kelijk. Doorgaans verdwijnen ze 
na verloop van tijd vanzelf, vooral 
bij kinderen." 

Bron: Annals of Family Medicine,
september-oktober 2013

WRATTEN

De studie die 
de fabrikant 
bestelde, 
komt niet tot 
de verhoopte 
conclusie

"Masaï"-schoenen: nut onbewezen
RUGPIJN

De laatste tijd is er veel te doen 
omtrent de zogenaamde MBT-
schoenen (Masai Barefoot Tech-
nology). Door hun gebogen zool 
zouden ze beter de natuurlijke 
blootvoetse stapbeweging bena-
deren. Afhankelijk van het mo-
del kosten ze € 150 tot € 200. 
Volgens de reclame kunnen ze 
allerlei soorten spier-, rug- en 
gewrichtspijn verlichten. Moeten 
we de reclame geloven, dan wor-
den die schoenen door gezond-
heidsdeskundigen uit de hele 
wereld aanbevolen tegen rugpijn, 
spier- en gewrichtsproblemen en 
andere lichamelijke klachten. 
Heel wat mensen vroegen ons 
al wat daar van aan is. Telkens 
moesten wij antwoorden dat er 
geen wetenschappelijke studies 
zijn waaruit het nut van deze 
schoenen blijkt en dat het vol-
gens ons vooral om een hype 
gaat. Dat wordt nu bevestigd 
door een onderzoek waarbij werd 

nagegaan of MBT-schoenen hel-
pen bij mensen met chronische 
lagerugpijn zonder aanwijsbare 
reden. Aan het onderzoek namen 
115 mensen deel, die in twee 
groepen werden onderverdeeld. 
De ene groep kreeg MBT-schoe-
nen (model Chapa Caviar), de 
andere gelijkaardige schoenen, 
maar met een gewone zool. De 
deelnemers moesten de schoe-
nen een jaar lang minstens twee 
uur per dag dragen. Bij het begin 
van het onderzoek mochten ze 

met die schoenen ook allemaal 
vier keer rugoefeningen volgen. 
In beide groepen was de rugpijn 
iets verminderd, maar de masaï-
schoenen leverden geen betere 
resultaten op dan de schoenen 
met een gewone zool. Hun dra-
gers waren zelfs minder tevreden 
over de schoenen zelf. Bovendien 
bleek dat de MBT-schoenen de 
mate waarin de gebruikers be-
perkingen ondervonden door hun 
rugpijn minder deden afnemen 
dan de gewone schoenen. 
Het onderzoek gebeurde in op-
dracht van de fabrikant, die met 
deze resultaten wellicht niet echt 
blij zal zijn. U kunt de studie be-
kijken op www.medscape.com 
(zoeken op "rocker sole shoes"). 
Over rugpijn kunt u meer lezen 
in het artikel dat we hierover  
publiceerden in TG 117 van okto-
ber/november 2013. 

Bron: Spine, oktober 2013
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Fijn stof dringt diep door in het 
ademhalingsstelsel en kan ontstekingen van 
de luchtwegen in de hand werken. Volgens 
een recent Europees onderzoek verkort het 
zelfs de levensverwachting.

Fijn stof is vooral afkomstig van het verkeer, meer bepaald 
van dieselmotoren, maar ook van de industrie, de landbouw, 
kachels en haarden, woningverwarming enz. Bepaalde 
– overwegend Amerikaanse – studies hebben aangetoond 
dat de regelmatige blootstelling aan die microdeeltjes de 
levensverwachting verkort. Dat geldt ook bij ons, zo blijkt 
nu uit een grootschalige Europese studie. De onderzoekers 
analyseerden de gegevens van 22 cohortonderzoeken 
uit 13 landen (bij een cohortonderzoek worden de 
deelnemers gedurende lange tijd opgevolgd, in dit geval 
gemiddeld gedurende 14 jaar). Daarmee beschikten ze 
over gegevens van 367 251 personen, waarvan er 29 076 
in de opvolgingsperiode een "natuurlijke dood" stierven 
(sterfgevallen door bijvoorbeeld ongeval of zelfdoding 
werden dus niet meegeteld). De onderzoekers bepaalden zo 
nauwkeurig mogelijk in welke mate de deelnemers waren 
blootgesteld aan fijn stof en besloten dat er een verband 
was tussen de blootstelling en de overlijdenskans. Er bestaat 
zelfs al een verhoogde kans op overlijden bij blootstelling 
aan concentraties fijn stof die ver onder de Europese normen 
liggen. Volgens de auteurs zou het beter zijn om de strengere 
richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie omtrent fijn 
stof te volgen.
Meer informatie over luchtvervuiling vindt u in ons  
Test-Aankoop 556 van september 2011. 

Bron: The Lancet, december 2013

Fijn stof kan 
levensgevaarlijk zijn

LUCHTVERVUILING

Preventief 
wandelen

Wandelen 
is ook voor 

senioren een 
goede vorm 

van bewegen

BEROERTE

Volgens een Britse studie is wan-
delen een uitstekende manier 
om de kans op beroerte (hersen-
bloedingen en herseninfarcten; 
men spreekt ook wel van CVA of 
"cerebrovasculair accident") bij 
senioren te verkleinen. Dat be-
sluiten de onderzoekers op basis 
van de gegevens van 3 435 man-
nen die geen hart- of vaatproble-
men hadden bij aanvang van het 
onderzoek. 
Tussen 1998 en 2000 werden 
onder meer hun lichamelijke ac-
tiviteiten opgevolgd. In die peri-
ode waren de deelnemers 60 tot 
79 jaar oud. In de loop van het 
11 jaar durende onderzoek heb-
ben 195 deelnemers een beroerte 
gekregen. 
Uit een statistische analyse blijkt 
nu dat het risico vermindert naar-
mate men meer wandelt. Het 
maakt niet zozeer uit hoe snel, 
maar wel hoelang men in totaal 
wandelt. Nu is het nog de vraag of 
deze vaststelling ook voor vrou-
wen geldt. 

Bron: Stroke, november 2013
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