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Hoe snel gaan 
waterwratten over?

Waterwratten (molluscum contagi-

osum) komen veel voor bij kinderen. 

Ze gaan altijd vanzelf weer over, maar 

ouders willen vaak weten hoe lang dit 

duurt. Dit was tot nu toe onduidelijk. 

Nieuw onderzoek laat zien dat dit ge-

middeld 13 maanden duurt. 

Engelse onderzoekers includeerden 

306 kinderen van 4 tot 15 jaar in een 

prospectief onderzoek. De diagnose wa-

terwratten werd gesteld door een huis-

arts, dermatoloog of door ouders met 

een gevalideerde foto-vragenlijst. Alle 

kinderen werden elke maand gevolgd 

totdat de waterwratten waren verdwe-

nen. Bij de start van het onderzoek had 

25% van de kinderen meer dan 21 wrat-

ten, voornamelijk op de benen, romp en 

armen. Slechts twee kinderen werden 

behandeld voor hun waterwratten. Ge-

middeld duurde het 13,3 (standaardde-

viatie: 8,2) maanden voordat de wratten 

verdwenen waren. Het aantal wratten 

aan het begin van het onderzoek was 

niet gerelateerd aan de tijdsduur van 

het verdwijnen ervan.

Ouders van kinderen met water-

wratten bezoeken vaak de huisarts in 

verband met cosmetische bezwaren, 

ongerustheid over de uitgebreidheid of 

de duur ervan. Met dit grote prospec-

tieve onderzoek in handen kan de huis-

arts duidelijk maken dat waterwratten 

inderdaad vanzelf overgaan. Dit duurt 

gemiddeld iets langer dan een jaar. Het 

aantal wratten maakt hiervoor niks 

uit. ▪

Tobias Bonten
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Bloedingsrisico’s van 
dabigatran

Dabigatran beschermt beter tegen 

CVA’s dan warfarine bij patiënten met 

non-valvulair atriumfibrilleren. Over 

de veiligheid van het middel zijn de 

berichten minder positief. Zo wordt 

dabigatran steeds vaker in verband 

gebracht met een verhoogde kans op 

ernstige bloedingen.

In een retrospectief cohortonderzoek 

van patiënten met atriumfibrilleren 

werd nagegaan hoe vaak er bloedingen 

optraden. Van de deelnemers gebruik-

ten er 1300 dabigatran (Pradaxa®) en 

ruim 8000 warfarine. De maximale fol-

low-upduur was 14 maanden. Er werd 

onderscheid gemaakt tussen ernstig en 

gering bloedverlies.

Van alle dabigatran-gebruikers 

kreeg 32,7% tijdens de follow-up een 

bloeding, van wie 9% ernstig. Van de 

warfarine-gebruikers was dat 26,5%, 

van wie 5,9% ernstig. Dabigatran-

gebruikers hadden daarentegen 0,6% 

kans op een intracraniële bloeding 

en warfarine-gebruikers 1,8%. Gastro-

intestinale bloedingen en hematurie 

kwamen bij dabigatran-gebruik sig-

nificant vaker voor dan bij warfarine-

gebruik. Hematurie kwam voor bij 

12% van de dabigatran-gebruikers en 

bij 8,8% van de warfarine-gebruikers. 

Gastro-intestinale bloedingen bij res-

pectievelijk 17,4% en 10%. Patiënten met 

een gestoorde nierfunctie hadden een 

tweemaal grotere kans op een ernstige 

bloeding als ze dabigatran gebruikten.

Gezien de korte follow-upduur van 

maximaal 14 maanden kan dit onder-

zoek geen inzicht geven in de kosten 

en baten van dabigatran ten opzichte 

van warfarine. Wel is het duidelijk dat 

patiënten die dabigatran voorgeschre-

ven krijgen voor non-valvulair atrium-

fibrilleren een verhoogd risico hebben 

op (ernstige) bloedingen. Bij patiënten 

met een gestoorde nierfunctie is in dit 

opzicht extra voorzichtigheid geboden. 

Ook patiënten die een verhoogde kans 

hebben op gastro-intestinale bloedin-

gen en hematurie moeten met zorg 

voorgelicht worden over het gebruik 

van dabigatran. Deze patiënten moeten 

bij de eerste tekenen van bloedverlies 

een arts waarschuwen. Dabigatran 

geeft beduidend minder intracraniële 

bloedingen dan warfarine en dat is 

hoopgevend. Mogelijk dat dit gegeven 

in de kosten-batenafweging van dabi-

gatran versus warfarine van doorslag-

gevende betekenis wordt. De toekomst 

moet het echter uitwijzen. Tot dan blijft 

voorzichtigheid geboden. ▪

Bèr Pleumeekers 
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Erratum
Bij het antwoord op vraag 10 van de ken-
nistoets van februari staat dat het ant-
woord ‘onjuist’ is, dit moet echter ‘juist’ 
zijn. In de NHG-Standaard staat: ‘Bij on-
volledige genezing na 3 maanden: 9 
maanden afwachten; herhaal de orale be-
handeling als de genezing dan nog onvol-
ledig is’.

Erratum
Tot onze spijt zijn er twee fouten geslopen in de NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en 
longembolie die in januari 2015 is verschenen in Huisarts en Wetenschap 58(1):26-35.
In de paragraaf Laagmoleculairheparine-injecties (LMWH) onder ‘medicamenteuze behande-
ling’ van DVT wordt abusievelijk verwezen naar [tabel 3] die handelt over behandeling van 
tromboflebitis. Dit moet echter [tabel 4] zijn die betrekking heeft op de dosering van LMWH 
bij de behandeling van DVT.
In het stroomdiagram staan twee pijlen bij het vakje ‘normaal’ dat volgt op D-dimeerbepa-
ling bij een verhoogde score op de eerstelijnsbeslisregel DVT. De pijl naar beneden vervalt, bij 
een niet-verhoogde score op de beslisregel en een normale D-dimeer is een DVT voldoende 
uitgesloten.
Op de website en in de app zijn deze fouten inmiddels gecorrigeerd.


