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jouw
vragen
Likeur tegen hoge
cholesterol
Via Facebook kregen we de volgende vraag: “Klopt het
dat Cynar helpt om je cholesterolgehalte te verlagen?”
Cynar is een bittere
Italiaanse likeur met een
alcoholpercentage van 16,5 %
die als aperitief of als digestief
geserveerd kan worden. Het
is gemaakt van 13 kruiden en
natuurlijke artisjokbladeren.
Van artisjokbladeren
wordt beweerd dat ze een
cholesterolverlagend effect
zouden hebben. Momenteel
is daar echter onvoldoende
wetenschappelijk bewijs voor.
Het Europese Agentschap
voor Voedselveiligheid heeft

zich nog niet uitgesproken
over gezondheidsclaims met
betrekking tot producten die
artisjok bevatten.
Wat we wel zeker weten,
is dat de consumptie van
grote hoeveelheden alcohol
een negatief effect heeft op
de gezondheid. De Hoge
Gezondheidsraad beveelt
aan om niet meer dan 10
standaard-eenheden alcohol
per week te drinken, gespreid
over meerdere dagen. Best
bouw je ook meerdere
dagen in de week zonder
alcohol in. Voor Cynar komt 1
standaardeenheid overeen met
7 cl.
Als je een te hoog
cholesterolgehalte hebt, zal
Cynar drinken je gezondheid
dus zeker niet ten goede
komen. Bespreek best met
je arts of een behandeling
nodig is. Zo ja, dan raden we
aan om een geneesmiddel
met een bewezen klinische
werkzaamheid te kiezen.
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Hoe supplementen
met magnesium
kiezen
“Zijn voedingssupplementen met magnesiumbisglycinaat
beter dan die met magnesiumcitraat of magnesiumoxide?”
vraagt een abonnee.
Eerst en vooral is het nuttig om je af te vragen of een kuur
met magnesiumsupplementen überhaupt wel zinvol is.
Magnesium is noodzakelijk voor de goede werking van
ons lichaam en speelt vooral een rol bij de werking van
spieren en zenuwen. Bij gezonde personen die gevarieerd
en evenwichtig eten, zijn magnesiumsupplementen echter
meestal overbodig. Magnesium zit immers in een groot
aantal courante voedingsmiddelen, zoals volkorengranen,
noten, peulvruchten, fruit en groenten, sardienen,
zeevruchten, spinazie, zwarte chocolade en zelfs bepaalde
soorten mineraalwater zoals Contrex of Hépar. Bovendien
zorgt een licht magnesiumtekort bij gezonde personen
zelden voor ernstige gezondheidsproblemen.
Wie toch magnesiumsupplementen wil gebruiken, ook
al zijn er nauwelijks bewezen voordelen, bespreekt
dit best op voorhand met zijn arts. Supplementen met
magnesiumbisglycinaat of magnesiumcitraat zijn te
verkiezen boven die met magnesiumoxide. Enkele
studies tonen immers aan dat magnesiumbisglycinaat
en magnesiumcitraat beter opgenomen worden
in het bloed dan magnesiumoxide. Bovendien
hebben ze geen stoelgangbevorderend effect, in
tegenstelling tot magnesiumoxide. Het verschil tussen
magnesiumbisglycinaat en -citraat zit hem vooral in de prijs,
die ook verschilt naargelang het merk.

Je gehoor terug
in 28 dagen
Een opmerkzame lezer heeft een advertentie gezien
die stelt dat een Belgische professor een revolutionaire
natuurlijke methode heeft ontdekt om je gehoor te
herstellen in 28 dagen. Maar mogen we dit wel geloven?

In de Franstalige reclame beweert professor Mathieu Vlamynck
dat hij een nieuwe methode heeft ontdekt waarmee je op 28
dagen weer perfect kan horen, zonder gehoorapparaat. Deze
methode zou meer dan 98% efficiënt zijn bij het regenereren van
de gehoorcellen. In de advertentie krijgt de methode de naam
‘Earoptim Patches’ (transdermale pleister).
Een snelle zoektocht op het internet leert ons dat er een
gelijkaardige Nederlandstalige advertentie bestaat, waarin
professor Henk Deleeuw deze methode aanprijst onder de naam
‘Auresoil Sensi & Secure’ oordruppels. Op twee Franstalige
websites probeert professor Romuald Cappelaere dezelfde
oordruppels aan de man te brengen, de ene keer onder de
naam ‘Auresoil Sensi & Secure’, de andere keer onder de naam
‘Nutresin Herbapure Ear’.
Het gaat hier dus duidelijk om pure oplichterij. De professoren
Vlamynck, Deleeuw of Cappelaere bestaan helemaal niet.
Bovendien vinden we geen enkel wetenschappelijk artikel
van hen terug in betrouwbare wetenschappelijke vakbladen,
wat nochtans essentieel is als je zo’n spectaculaire ontdekking
gedaan zou hebben als er in de advertentie beweerd wordt.
Het belangrijkste argument is echter dat leeftijdsgebonden
gehoorverlies vaak wordt veroorzaakt door schade aan de
haarcellen in het slakkenhuis. Dat zit zo diep in het binnenoor
dat het absoluut onmogelijk is om met oordruppels of pleisters
op de huid deze schade te herstellen. Afgestorven haarcellen
kunnen trouwens sowieso niet opnieuw gaan groeien.
Er is dus geen enkel wetenschappelijk bewijs voor de claims in
deze advertentie.

Vragen over
nanocosmetica voor
onze huid
“Zijn nanodeeltjes in zonnecrèmes gevaarlijk?” is een
steeds vaker voorkomende vraag aan ons call center,
vooral in de lente en de zomer.
In Test Gezond 151 hekelden
we de lakse wetgeving in
verband met nanodeeltjes in
onze voeding en de mogelijke
risico’s van deze piepkleine
partikels. Die worden
toegevoegd om bijvoorbeeld
de smaak, textuur of
houdbaarheid te veranderen
op moleculair niveau.
Ook zonnecrèmes kunnen
nanodeeltjes bevatten. Door
de filters titaniumdioxide of
zinkoxide als nanodeeltjes
toe te voegen in plaats van
als grotere deeltjes, wordt de
crème immers vloeibaarder,
beter smeerbaar en
transparanter. Maar is dit ook
veilig?
Ja, op voorwaarde dat
de zonnecrème niet in
sprayvorm wordt gebruikt.
Dan bestaat er immers het
risico dat je de nanodeeltjes
inademt, in tegenstelling tot
bij gewone zonnecrèmes,
waarbij de nanodeeltjes enkel
in de opperhuid worden
opgenomen en niet of
nauwelijks in de bloedbaan
terecht komen. Daarom
mogen dergelijke sprays met
nanodeeltjes in Europa niet
meer verkocht worden.

van nanodeeltjes. Wie
nanodeeltjes in zonnecrèmes
toch wil vermijden, moet de
ingrediëntenlijst controleren.
Cosmetische producten die
nanodeeltjes bevatten zijn
sinds 2003 immers wettelijk
verplicht om dit te vermelden.
Uit een test van onze Franse
zusterorganisatie bleek echter
dat de afwezigheid van de
vermelding “nano” geen
absolute garantie is voor de
afwezigheid van nanodeeltjes
in cosmetica.

Omdat het gebruik
van zonnecrèmes met
nanopartikels op de huid veilig
is, testen wij zonnecrèmes
niet op de aanwezigheid
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