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Het is weer tijd voor de 
jaarlijkse griepspuiten! 
De maanden oktober en november zijn 

de ideale maanden voor uw vaccin.
Vraag er zeker naar bij uw apotheker.  

HERFST-ACTIES*
Avène Cleanance 

mix & match naar keuze
Magne B 60 caps

ACNE HUID   MAGNESIUM

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

€36,40
€18,20

€13,95/st
€13,95/2st

€22,30 (60 caps) 
€22,30/120 caps

     VITAMINES
mix & match naar keuze

*prijsvoorbeeld obv wasgel 200ml + Comedomed gelaat

* zolang de voorraad strekt

Apotheek Mees
Apotheek Ceresa

Apotheek De Vylder
Apotheek Mees Geetbets



BEWEGEN VOOR UW GEZONDHEID
*Q10-Quatral draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem Vitaminen A (ß-caroteen) en C, Selenium & Zink.
**Q10-Quatral draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid dankzij Vitamine C.
Een voedingssupplement mag niet ter vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.

Ondersteunt  
uw Weerstand*

& Energie**

Dankzij een evenwichtig complex van 
vitaminen (A,C,E) en mineralen (Zn, Se)
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Voorkomen en oorzaken

Osteoporose is de meest voorkomende botaandoening 
en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Dit is 
voornamelijk te wijten aan de menopauze en de hormo-
nale veranderingen die de afbraak van het bot stimule-
ren.  Ook bepaalde geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld 
langdurig gebruik van cortisone, kunnen botontkalking 
in de hand werken. Andere risicofactoren zijn onder-
meer een gebrek aan beweging, obesitas, roken en be-
paalde chronische ziektes zoals diabetes type 1.

Diagnose 

In de beginfase van de ziekte heeft men meestal nog 
geen klachten. De ziekte wordt daarom meestal pas 
vastgesteld in een later stadium, wanneer de eerste 
breuk of wervelverzakking zich voordoet. 
Bij een vermoeden van osteoporose kan een botdensi-
tometrie of botmeting gedaan worden. Tijdens dit on-
derzoek meet men, met een röntgenfoto, de dichtheid 
van het bot in de wervels en de heup om het risico op 
breuken te bepalen.

Wat kan je zelf doen? 

• Blijf zeker voldoende bewegen. Door je lenigheid en 
evenwicht te onderhouden, loop je minder risico om 
botten te breken door een val. Beweging stimuleert 
ook de botaanmaak. 

• Voldoende inname van calcium en vitamine D is 
belangrijk voor de aanmaak van bot.
o Calciuminname verhogen kan door meer zuivel-

producten te eten, maar ook peulvruchten, noten 
en bepaalde groenten zijn een bron van calcium. 

o Vitamine D wordt door het lichaam zelf aange-
maakt door contact met zonlicht. Elke dag 15 tot 
30 minuten zonlicht (uiteraard op onbedekte 
huid) volstaat om in deze behoefte te voorzien. 
Het kan ook uit vetrijke voeding van dierlijke oor-
sprong worden opgenomen zoals bijvoorbeeld 
zalm of makreel. De meerderheid van de bevol-
king heeft een tekort aan vit D. Een voedings-
supplement met minstens 800 IE vit D per dag 
wordt aanbevolen.

• Stop met roken. Roken versnelt namelijk de botaf-
braak. 

Osteoporose

Medicatie

• In overleg met de arts kan er bij patiënten met een 
verhoogd risico of met een lage calciuminname ge-
kozen worden om een calcium en/of vitamine D sup-
plement op te starten.  Deze bestaan in verschillende 
vormen zoals sliktabletten, kauwtabletten, bruis-
tabletten of zakjes om in water op te lossen. 

• Bij een matig of hoog risico op breuken worden ook 
geneesmiddelen van het type bifosfonaten voor-
geschreven. Bifosfonaten remmen de cellen af die 
verantwoordelijk zijn voor de botafbraak. Er wordt 
dan meer bot aangemaakt dan er wordt afgebroken 
en de dichtheid van het bot neemt weer toe. Meestal 
worden ze niet langer dan 5 jaar toegediend. Ze wor-
den bijna altijd voorgeschreven in combinatie met 
een calcium- en vitamine D-supplement. 

• Denosumab (Prolia) is een injectie die om de 6 
maanden wordt toegediend. Ook dit geneesmiddel 
remt de afbraak van het bot. Voldoende inname van 
calcium en vitamine D blijft belangrijk. 

bron:

 https://www.apotheek.nl/medicijnen/denosumab#botontkalking

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/osteoporose

https://www.uzleuven.be/nl/osteoporose

https://www.uzgent.be/patient/zoek-een-arts-of-dienst/endocrinologie-

en-stofwisselingsziekten/osteoporose-en-metabole-botziekten/wat-is-

osteoporose

https://www.thuisarts.nl/botbreuken-en-botontkalking

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/indicatieteksten/

osteoporose
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Bij osteoporose of botontkalking is er een onevenwicht tussen de aanmaak en de afbraak van onze botten. 
Vooral op oudere leeftijd worden de botten sneller afgebroken dan aangemaakt, waardoor de dichtheid en 
kwaliteit van het bot afneemt.  De botten worden brozer en kunnen dus makkelijker breken of inzakken. 
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*Test Aankoop, september 2021. 
Vraag raad aan je apotheker. Silikom is een medical device (klasse I). 
V.U.: EG nv/sa, Heizel Esplanade b 22, Brussel. 08/2022-ID4902
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In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kunnen 
luizen niet vliegen of springen. Ze kunnen zich enkel 
kruipend verplaatsen en verspreiden zich dus via 
hoofd-hoofd contact.

Luizen zijn zeker geen teken van onvoldoende 
hygiëne, ze kunnen bij iedereen voorkomen: bij kort 
en lang haar, bij jong en oud.

Hoe herkennen?

Luizen komen vaak voor zonder symptomen. Slecht 1 
op 5 heeft last van jeuk, meestal op warme plaatsen 
zoals achter de oren en in de nek. Daarnaast zijn rode 
knobbeltjes ook mogelijk. Een luis kan je herkennen 
aan de grijs-bruine kleur. Neten, de eitjes van de luis, 
zijn kleurloos of wit. Als de luizen niet meteen met het 
blote oog in het haar opgespoord worden, kan er ook 
gebruik gemaakt worden van een luizenkam: kam de 
haren door met de kam boven een wit papier om de 
luizen en/of neten gemakkelijk te herkennen. Neten, 
de eitjes van de luis, zijn kleurloos of wit wanneer ze 
leeg zijn en bruinachtig tot zwart wanneer ze een 
larve (dood of levend) bevatten.

Hoe behandelen?

Er zijn verschillende behandelopties om luizen te 
bestrijden. Enerzijds kunnen de luizen manueel ver-
wijderd worden met behulp van een luizenkam: 'de 
natte kam methode'. Anderzijds kan er gebruik ge-
maakt worden van een luizenshampoo. Idealiter wor-
den deze twee methodes gecombineerd. Hieronder 
volgt een stappenplan om de behandeling correct uit 
te voeren.

Natte kam methode:

• Was het haar met gewone shampoo en spoel  uit.

• Breng veel conditioner aan op het haar en spoel 
niet uit.

• Kam de knopen uit met een gewone kam.

• Buig het hoofd voorover en kam de haren met een 
luizenkam. Doe dit van achter naar voor (van de 
nek naar het voorhoofd) en van het ene oor naar 
het andere oor.

• Veeg de kam na elke kambeweging af aan een 
keukenpapiertje.

• Ga terug rechtop zitten en herhaal het proces in 
de andere richting: van voor naar achter (van het 
voorhoofd naar de nek) en van het ene oor na het 
andere oor.

Luizen
• Spoel de conditioner uit.

• Herhaal deze methode om de 3 dagen.

Shampoo:

Er zijn verschillende luizenshampoos op de markt, 
steeds met een ander actief bestanddeel als 
hoofdingrediënt. Soms bevat de shampoo perme-
thrine, een insecticide dat snel en doeltreffend werkt 
aangezien het zowel luizen als neten doodt. Nadelig 
aan deze stof is dat ze aanleiding kan geven tot enke-
le bijwerkingen zoals irritatie, jeuk of allergie. Ook kan 
er resistentie aan de stof ontstaan. Andere shampoos 
bevatten een soort silicone, namelijk dimethicone, 
dat een fi lm zal leggen rond de luis. Deze shampoos 
zullen enkel luizendodend zijn, maar hebben wel als 
voordeel dat ze minder irriterend zijn en geen resis-
tentie veroorzaken. Het stappenplan is voor de mees-
te luizenshampoos gelijkaardig:  

• Breng de luizenshampoo aan op droog haar.

• Laat de shampoo gedurende enkele minuten in-
werken (de duur is afhankelijk van de shampoo).

• Spoel uit en was de haren met gewone shampoo.

• Herhaal de behandeling na 7 dagen.

Let op: deze shampoos kan je best niet gebruiken 
bij kinderen jonger dan 6 maanden of bij vrouwen 
die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Extra tips

Wanneer je luizen opmerkt is het belangrijk om de 
school, hobby,... te verwittigen. 
Om verdere verspreiding te voorkomen:

- Gebruikte kammen en haarborstels weken in 
warm water van 60 °C. 

- Kledij, knuffels, beddengoed en handdoeken was-
sen op 60°. 

- Controleer alle huisgenoten op de aanwezigheid 
van luizen. 

- Preventief gebruik van luizenshampoo heeft geen 
nut.

Bronvermelding:

• www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/luizen

• www.vlaanderen.be/luizen
*Test Aankoop, september 2021. 
Vraag raad aan je apotheker. Silikom is een medical device (klasse I). 
V.U.: EG nv/sa, Heizel Esplanade b 22, Brussel. 08/2022-ID4902
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Superieure 
oculaire

re-epithe-
lialisatie4

Superie
oculai

re-epith
lialisat

CNK 4250114
PP: € 16,99

• Na refractieve chirurgie of 
cataractoperatie

• Mag gebruikt worden met 
contactlenzen

• 3 maanden houdbaar 
na opening

• Zonder conserveermiddel

Systane®HYDRATION
zonder conserveermiddel

• Bij een lipide deficiëntie, een 
gecombineerde deficiëntie
of droge ogen van 
onbekende oorzaak**

• Kan voor en na het dragen 
van contactlenzen worden 
gebruikt

• 3 maanden houdbaar 
na opening

• Zonder conserveermiddel

CNK 4359345
PP: € 19,84

Systane®COMPLETE
zonder conserveermiddel

WATERDEFICIËNTIE 
CHRONISCHE KLACHTEN** ELK TYPE DROGE OGEN5,6*

De kracht van HP-GUAR

CNK 4159216
PP: € 14,39

2x
meer 

hydraterend 
dan hyaluron-

zuur alleen1

CNK 4159
PP: € 14,3

2x
mee

hydrate
dan hya

zuur al

• Bij droge ogen ten gevolge 
van omgevingsfactoren; 
schermtijd, luchtkwaliteit en/of 
seizoensgebonden problemen2,3

• Mag gebruikt worden met 
contactlenzen

• 3 maanden houdbaar 
na opening

• Zonder conserveermiddel

Systane®ULTRA
zonder conserveermiddel

CNK 3072683
PP: € 16,15

• Aanvullende verzorging

• Verwijdert onzuiverheden 
en restjes oogmake-up die 
irritatie kunnen veroorzaken

• Individueel verpakt, 
handig voor onderweg

• Steriel en hypoallergeen

Systane®LID WIPES

WATERDEFICIËNTIE 
OCCASIONELE KLACHTEN**OOGLIDHYGIËNE

CNK 3
PP: €
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Minder fi t? Wisseling van seizoen? 
Wilt u uw lichaam weer opladen 
en opnieuw in balans brengen?

Voedingssupplementen. Beschibaar in de apotheken en para-
apotheken. Vraag raad aan uw apotheker. In het kader van 
een gevarieerde en evenwichtige voeding, en een gezonde 
levenswijze.

(1)Guarana helpt de mentale vermoeidheid te verminderen 
en bevordert de waakzaamheid. *Dissolutietest MV4G/0419, 
04/2019.

DAGELIJKSE FITHEID(1) 

MultiVit’4G voorziet in al uw dagelijkse 
energiebehoeften, dankzij 12 vitaminen, 
7 mineralen en oligo-elementen. Ze herstellen 
je vitaliteit(1) dankzij het dynamiserende 
4G-complex: Guarana, Ginseng, Gember
en KoninginnenGelei.

Minder fi t? Wisseling van seizoen? 

DAGELIJKSE FITHEIDDAGELIJKSE FITHEIDDAGELIJKSE FITHEIDDAGELIJKSE FITHEID(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Innoverend voor de gezondheid 
www.pharmanord.be 

D-Pearls – De zonnevitamine

U neemt toch ook 
vitamine D ?
8 op 10 mensen hebben een tekort !

••  Natuurlijk vitamine D3 opgelost
in plantaardige olie

••  1 mini-parel of 5 druppels per dag
••  Gemakkelijk door te slikken

of om op te kauwen

D-Pearls
– De nieuwe 

vitamine D standaard

GRATIS DOOSJE? Neem deel aan de wedstrijd op www.pharmanord.be/quiz-d4 en maak kans op een gratis doosje.

Beschikbaar bij uw apotheker
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SEPTEMBER

NOVEMBER

DECEMBER

OKTOBER

20%
KORTING

20%
KORTING

20%
KORTING

20%
KORTING

HERFST-ACTIES
 (van 15/9/2022 tot 15/12/2022)

COSMETICA
MAAND
ACTIES

ELKE MAAND EEN 
ANDER GAMMA IN 

De KIJKER MET
20% KORTING !

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

1+1
GRATIS

€8,85/st
€8,85/2st

€16,15/st
€16,15/2st

€9,40/st
€9,40/2st

Hydra 
gelaatscrème 
40 ml

Wasgel 
750 ml

Luierwissel 
100 g

MUSTELA VOOR BABY & KIND

OOGVERZORGING

CADEAUBOXEN

1+1
GRATIS

€13,95/st
€13,95/2st

€13,95/st
€13,95/2st

Multivit 4G 
30 slik- of bruistabl.

Multivitamine (12 vit en 7 
mineralen) met een 

verlengde werking. 4G: 
guarana, ginseng, gember 
en koninginnegelei: voor 

meer energie en weerstand.

Acerola 
60 kauwtabletten

Natuurlijk vitamine C voor 
een betere weerstand.

ENERGIE & VITALITEIT

alle combinaties zijn mogelijk met deze 3 producten

8



Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

€16,20/st
€16,20/2st

€20,20/st
€20,20/2st

€40,50/st 
€24,30

+ gratis shampoo t.w.v 9,50 euro

Avène Cleanance 
reinigingsgel 

200 ml

Avène Cleanance 
comedomed 

30 ml

HAARUITVAL
Zeer compleet vitamine-supplement tegen haaruitval. 40%  

korting op  promo-doos (2 maanden + 1 maand gratis) + gratis 
verzorgende shampoo ter waarde van 9,50 euro.

Hand & Lippen
Verschillende handcrèmes en lipsticks 

aan  1+1 GRATIS. vb Avène coldcream 
handcrème en lipstick

1+1
GRATIS

ACNE 
Avène Cleanance is de perfecte verzorging voor de acne-huid. 

ACTIE 1+1 gratis op de volledige Cleanance-lijn: 
reiniging, dagverzorging, masker, spot-on.

   

€22,30/st
€22,30/2st

MAGNESIUM
Magne B 60 caps 

organische magnesium, aangevuld met taurine, 
vit B en vit D, tegen stress, vermoeidheid en spierkrampen.

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

PILBOX
Handige 

pillendoos per week, 
verschillende kleur per dag

Fisamed XL color

€21,95
€12,50

€6,75
€6,75/2st

€17,95
€17,95/2st

€8,10
€8,10/2st

-43%

-40%
+ gratis shampoo

Disney Vitamines
Algemene vitaminen, 

in zachte gummies voor kids.

   

+ gratis shampoo

€8,10/2st €6,75/2st
€8,10€8,10

€8,10/2st

-45%€109
€59,40

Bloeddrukmeter 
Bloeddrukmeter:  Hartmann Veroval 

duo-control  bovenarmbloeddrukmeter   
U bespaart maar liefst 49,60 euro !

9



Boordevol energie!

Rijk aan eiwitten!

Verrijkt met vitaminen 
en mineralen!

D

Ca

WINNING
TASTE

Boordevol levenskracht

Fresubin is voeding voor medisch gebruik. Fresubin is voeding voor medisch gebruik. Fresubin is voeding voor medisch gebruik. Fresubin is voeding voor medisch gebruik. 
Enkel te gebruiken onder medisch toezicht.Enkel te gebruiken onder medisch toezicht.Enkel te gebruiken onder medisch toezicht.Enkel te gebruiken onder medisch toezicht.Enkel te gebruiken onder medisch toezicht.
Fresubin is voeding voor medisch gebruik. 
Enkel te gebruiken onder medisch toezicht.
Fresubin is voeding voor medisch gebruik. Fresubin is voeding voor medisch gebruik. 
Enkel te gebruiken onder medisch toezicht.
Fresubin is voeding voor medisch gebruik. Fresubin is voeding voor medisch gebruik. 
Enkel te gebruiken onder medisch toezicht.
Fresubin is voeding voor medisch gebruik. Fresubin is voeding voor medisch gebruik. 
Enkel te gebruiken onder medisch toezicht.
Fresubin is voeding voor medisch gebruik. 

WINNING TASTE
SAM Sensory Test Results for Fresubin 2 kcal DRINK Vanilla /Sensory panel consisting of 11 
trained panelists according to QDA methodology (country scope: DE, FR, CH, GB, ES, N=140)

Proef het 
verschil !
Sneller 
aansterken
om volop van de mooie 
momenten in het leven 
te genieten.

20
22
-0
8-
18
/3
0
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Wat is medische bijvoeding?

Medische bijvoeding is heel geconcentreerd en 
bevat eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines en 
mineralen. Dit kan oraal, via een sonde of via een 
infuus worden gegeven. 

De orale supplementen worden ook wel eens astro-
nautenvoeding genoemd. Dit kan voorkomen on-
der de vorm van een drankje, pudding of soep. De 
meest gekende vorm zijn de drankjes. Gemiddeld 
bevat zo één drankje 300kCal. Zo’n drankje kan die-
nen als maaltijdvervanger of kan doorheen de dag 
worden geconsumeerd als bijvoeding, dus naast de 
gewone maaltijden. Dit laatste is zeker te verkiezen!

Vormen van medische bijvoeding 

Allereerst zijn er de klassieke energie- en eiwit-
rijke drankjes. Deze drankjes hebben een inhoud 
van 200ml en bevatten zo’n 14g aan proteïnen en 
300-400kcal. Ze hebben een melkachtige textuur 
en bestaan in verschillende smaken zoals aardbei, 
chocolade, vanille, mokka. Er zit ook een neutrale 
smaak tussen die kan worden toegevoegd aan kof-
fi e of sauzen. Deze drankjes kunnen soms wat op 
de maag liggen. Best worden ze zo koud mogelijk, 
en eventueel met behulp van een rietje, opgedron-
ken. 

Voor de mensen die het moeilijk hebben om een 
grote hoeveelheid te drinken bestaat een compact 
drankje. Dit drankje heeft een inhoud van 125 ml 
i.p.v. 200 ml en bevat evenveel proteïnen en kcal als 
een klassieke verpakking. 

Daarnaast zijn er ook nog de vezelrijke drankjes
voor mensen met stoelgangsproblemen. 

Wanneer dit nodig is kan  er ook gekozen worden 
voor glutenvrij, lactose arm of suikervrij.

Naast deze drankjes kan medische bijvoeding zich 
ook voordoen onder de vorm van soep, pudding, 
rijstpap of appelmoes. 

Medische bijvoeding 

Voor wie is medische bijvoeding be-
doeld?

Medische bijvoeding kan gegeven worden aan 
mensen die niet aan hun dagelijkse aanbevolen 
hoeveelheid energie inname geraken. Dit kan 
het gevolg zijn van ziekte, een langdurige zie-
kenhuisopname, een verminderde eetlust. Het 
lichaam neemt in zulke gevallen niet voldoende 
voedingstoffen op. Dit kan dan leiden tot onder-
voeding. Ondervoeding is gevaarlijk want het kan 
zorgen voor gewichtsverlies, algemene verzwak-
king, verlies van spiemassa en een verminderde 
weerstand. 

Let echter goed op welke bijvoeding je kiest want 
niet elke bijvoeding is geschikt voor elke patiënt. 
Hierbij denken we aan nierpatiënten die voorzich-
tig moeten zijn met de inname van grote hoeveel-
heden vloeistof of eiwitten of aan diabetespatiën-
ten die een suiker-arm dieet volgen. 

Referenties

Opleiding Fresenius

Folder Fortimel

Folder Delical

Cursus malnutritie KULeuven 
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U zit erdoor?!
TonixX PLUS & TonixX GOLD
Unieke, hoog gedoseerde 
ondersteuning van uw 
geestelijke prestaties.

BY

meer info: www.ixx.be

Anti-imperfecties

Snelwerkend en anti-recidief**

Eau Thermale Avène, 
het vertrouwen van een gezonde huid

imperfecties

recidief**

Vermindert puistjes
na7dagen*

*Tolerantie- en werkzaamheidsonderzoek onder dermatologische controle bij 51 proefpersonen, bij gebruik van Cleanance Comedomed 2x per dag 
gedurende 56 dagen.
***Internationale observationele klinische studie, 90% van de patiënten zonder terugval
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Acne is de meest voorkomende huidaandoening 
bij jongeren rond de leeftijd van 15 jaar (meer bij 
jongens dan bij meisjes). Het komt voornamelijk 
voor op het aangezicht, de rug en de schouders.
Maar de laatste jaren zien we ook meer acne bij 
dertigers. 

Bij acne kunnen we verschillende letsels terugvin-
den:

Comedonen of mee-eters komen in 2 verschil-
lende vormen voor:
• Open comedonen of zwarte punten
• Gesloten comedonen of witte punten, het witte 

puntje is een vetophoping en geen etter

Bij deze letsels is reiniging een eerste behande-
ling, het kanaal van de haarfollikel moet open 
blijven zodat een teveel aan sebum wordt ver-
wijderd. 

Papels en pustels
De knobbels zien rood, de huid errond is rood en 
het geheel voelt warm aan. Ze bevatten meestal 
etter.

Noduli, cysten en abcessen
Dit is de zwaarste vorm van acne, een zware ont-
stekingsreactie. Hier is een dermatologische be-
handeling zeker noodzakelijk. Wanneer men deze 
niet behandelt kan dit leiden tot koorts en zelfs 
bloedvergiftiging.

ACNE 
Invloedsfactoren

Uitknijpen
Alleen open comedonen of zwarte puntjes mo-
gen we uitknijpen. Van alle andere letsels blij-
ven we best af. Wanneer we erop knijpen kan 
het haarzakje scheuren en gaat de inhoud naar 
de diepte van de huidlagen waardoor een ont-
steking kan ontstaan.

De zon
De zon geeft op het eerste zicht een verbetering 
van de huid maar dit komt enkel omdat de zon 
de ontsteking vermindert en de huid verdikt. 
Een nieuwe opstoot volgt later, dus beter een 
aangepast, olievrij zonneproduct gebruiken of 
de zon vermijden.

Volhouden van de behandeling
Bij de behandeling van acne zien we meestal 
eerst een verergering van de acne en pas na een 
aantal weken een verbetering. Dus volhouden is 
de boodschap.

Voeding
Men veronderstelt dat voeding geen al te grote 
rol speelt op acne. Toch wordt aangeraden niet 
vet te eten.

Erfelijkheid
Erfelijkheid speelt een belangrijke rol.

Behandeling

Reinigen
Een eerste stap in de behandeling van acne is 
een goede reiniging van de huid. Dit is zeer be-
langrijk voor de verwijdering van onzuiverheden 
en sebum. Dit gebeurt best met een aangepast 
product

• Een zacht product gebruiken om de be-
schermlaag van de huid niet te beschadigen.

• Liever geen warm water want warm water 
verhoogt de seborroe.

• PH van het reinigingsmiddel benadert best 

A
C

N
E

13



de PH van de huid, ongeveer 5,5. Deze PH is 
belangrijk om de beschermlaag van de huid te 
behouden en de huidfl ora in evenwicht te hou-
den.

• Indien men een alcoholische lotion wil gebrui-
ken, dan liefst één die minder dan 20% alcohol 
bevat.

• Heel belangrijk is zowel ‘s morgens als ‘s avonds 
de huid te reinigen alvorens de behandelende 
producten aan te brengen op de huid.

Hydrateren
De huid moet goed gehydrateerd blijven omdat 
zo de functie van de huid als barrière beschermd 
blijft. Als hydraterende crème gebruik je best een 
niet-comedogene olie-in-water-emulsie, dit is 
een niet-vette textuur die rekening houdt met de 
acne-huid. Uw apotheker kan u helpen bij het zoe-
ken naar een geschikte crème

Lokale behandeling bij lichte tot 
matige acne

Zalf met antibiotica
Antibiotica werken antibacterieel en anti-infl am-
matoir. Ze hebben enkel effect op puisten en niet 
op comedonen. Vaak is er resistentie en is een 
combinatie met een andere lokale behandelingen 
noodzakelijk.

Benzoylperoxide

Benzoylperoxide werkt eveneens antibacterieel en 
is de eerste keuze-behandeling bij comedonen. 
Het product heeft wel wat bijwerkingen:

• Benzoylperoxyde is keratolytisch en licht in-
fl ammatoir (best combineren met een neutraal 
product,  het ene ‘s morgens en het andere ‘s 
avonds)

• De eerste dagen van het gebruik zal de acne 
verergeren

• Benzoylperoxide ontkleurt kleding, haren en 
nagels. Best 1 uur voor het slapengaan aan-
brengen.

Lokale retinoïden
Deze producten zijn overwegend keratolytisch 
en licht infl ammatoir waardoor ze vrij irriterend 
zijn voor de huid. Daarom best opstarten met een 
behandeling om de 2 dagen en langzamerhand 
opbouwen. Ook bij dit product zien we de eerste 
weken een verergering en pas nadien een verbe-
tering. Bij gebruik van deze producten moet men 
oppassen met de zon daar deze producten een 
verdunning van de bovenste huidlaag teweeg-
brengt. 

Zwangere vrouwen mogen deze producten 
niet gebruiken.

Systemische behandeling bij 
ernstige acne

Orale antibiotica
Worden vooral aangeraden bij pustels en papels. 
Antibiotica  heeft vooral een werking op de infectie 
maar heeft weinig effect op de ontsteking.  Om-
wille van de resistentie is het aangeraden om orale 
antibiotica nooit alleen te gebruiken maar altijd in 
combinatie met lokale benzoylperoxide of tretino-
inen.

Isotretinoïne
Is een orale vorm van vit A-zuur. Zeer effectief 
tegen acne maar heeft ernstige bijwerkingen. Iso-
tretinoïnen werken in op de talgklieren en zorgen 
zo voor minder talgproductie. De talgkliergrootte 
vermindert, er is minder ontsteking en heeft een 
licht anti-comedogeen effect. Bij gebruik ervan 
moet er toch regelmatig controle zijn op lever-
waarden, bloedcellen, cholesterol. Vrouwen mo-
gen tot 1 jaar na inname niet zwanger worden.
Een ander nadeel is de uitdroging van de huid, 
lippen, neusslijmvlies, ogen....

We beschikken dus over een hele waaier van We beschikken dus over een hele waaier van 
behandelingsmogelijkheden. Elke behandeling behandelingsmogelijkheden. Elke behandeling 
dient aangepast te worden aan de patiënt, zijn dient aangepast te worden aan de patiënt, zijn 

acne en zijn motivatie. De therapietrouw acne en zijn motivatie. De therapietrouw 
is essentieel. is essentieel. 
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OPGEBLAZEN GEVOEL?

WINDERIGHEID?

BUIKPIJN?

MILDE SPASMEN?

Carmenthin® is een geneesmiddel voor volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar en mag 
niet gebruikt worden in geval van leveraandoeningen, cholangitis, achloorhydrie, galstenen en 
andere galaandoeningen. Carmenthin® wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap en bij 
borstvoeding. Gelieve voor gebruik aandachtig de bijsluiter te lezen. Geen langdurig gebruik 
zonder geneeskundig advies. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Vraag raad aan 
uw apotheker. Vergunninghouder: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG. NN5835: 02-07-2023

Carmenthin® behandelt 
maag-darmklachten!

Zonder voorschrift verkrijgbaar in de apotheek.

www.carmenthin.be
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D E  N I E U W E 

G L C  S U V

5,2 - 8,2 L/100 KM • 155 - 186 G/KM CO2 (WLTP). 
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. 
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

Hasselt - Voogdijstraat 25 - 3500 Hasselt - Tel. 011 27 90 00 
Bree - Gruitroderkiezel 39 - 3960 Bree - Tel. 089 46 01 40 

Lommel - Lodewijk de Raetstraat 28 - 3920 Lommel - Tel. 011 80 58 00
Dilsen-Stokkem - Boslaan 57 - 3650 Dilsen-Stokkem - Tel. 089 51 84 30

www.groepjam.be
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