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Na een insectensteek of beet kunnen plaatselijke en 
algemene klachten optreden. Bij een plaatselijke re-
actie wordt de huid pijnlijk, rood en gezwollen. Vaak 
gaat de huid jeuken. 
Insectensteken in de mond en keel kunnen gevaar-
lijk zijn. De zwelling kan de vrije luchttoevoer naar de 
longen belemmeren, bijgevolg is een doktersbezoek 
dan aangewezen.

Wat te doen bij insecten- en tekenbe-
ten?
Bij een wespen- of bijensteek de angel zo snel mo-
gelijk verwijderen door deze er met de vingernagel 
uit te wippen en dit tegen de steekrichting in. Het 
is heel belangrijk om ijs te leggen om de zwelling te 
beperken en daarna een kalmerende crème aan te 
brengen. Dit is zeker ook aan te raden bij muggen en 
dazensteken. Bij hevige jeuk kan een antiallergisch 
geneesmiddel ingenomen worden.

Bij tekenbeten de teek zo snel mogelijk met een te-
kentang verwijderen. Smeer geen middeltjes op de 
teek om hem te verdoven of doden. Juist dan zal hij 
de inhoud van zijn speekselklier in de wond spuiten 
en eventueel Lyme veroorzaken, of een hersenvlies-
ontsteking waarvoor wel een vaccin beschikbaar is.

Insectenbeten

Welk insecten-werend middel
gebruiken?
Gebruik geen DEET bij baby's. Hiervoor bestaan er 
alternatieven op basis van etherische oliën.
Voor kinderen en volwassenen mag je DEET-produc-
ten gebruiken met een concentratie van 30%, IR3535, 
Icaridine of met het natuurlijke bestanddeel citrodiol.
In tropische streken is een concentratie van 50% DEET 
aan te raden.

Denk ook aan je huisdier!
Ook voor onze geliefde huisdieren zijn vlooien, teken 
en vliegende insecten een bron van overlast. Deze be-
ten zijn pijnlijk en bovendien kunnen deze parasieten 
ziektes overbrengen. Regelmatig preventief behande-
len is de boodschap. Dit kan heel eenvoudig door 1x 
per maand een pipetje op de vacht aan te brengen en 
is erg belangrijk als het huisdier meegaat op vakantie.

Tips
• Vermijd parfum want dit trekt insecten aan.
• Draag aansluitende kledij, vooral bij wandelingen 

in dichtbegroeid gebied en controleer nadien het 
lichaam op eventuele teken. 

• Bij veel zweten of bij contact met water, best  re-
gelmatig een insectenwerend product aanbren-
gen op de onbedekte huid.

• Het is belangrijk om eerst zonnebrandcrème aan 
te brengen en pas 30 minuten later het insecten-
werend middel.
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Muggen en dazen voeden zich met bloed dat ze opzuigen, net zoals teken. Deze laatste kunnen je besmet-
ten met een bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken.



Wat doet alcohol met je? 
Alcohol maakt dat je jezelf gaat overschatten of zelfs 
overmoedig wordt.  Dat kan voor gevaarlijke situaties 
zorgen.  Niet alleen in het verkeer, maar bijvoorbeeld 
ook door een val of ongeluk in huis.  De effecten van 
alcohol zijn er al vanaf één of twee glazen.  Dus ook 
als je je (nog) niet dronken voelt. Hoe sterk het effect 
van alcohol is, verschilt per persoon en per situatie.

Alcohol kan op het hele lichaam werken.  Het komt 
namelijk via de slokdarm, maag en dunne darm te-
recht in het bloed.  De belangrijkste effecten van alco-
hol in het lichaam zijn:

• Verdoving van de hersenen.  Coördinatie- en be-
oordelingsvermogen worden minder, je kan je 
minder goed concentreren en je reacties worden 
langzamer.  Daarnaast wordt het trillen van le-
dematen minder (bij matig gebruik). Je reageert 
trager, je hoort een ziet minder scherp en je even-
wicht kan verstoord raken.

• Vaker plassen.  Alcohol zorgt voor verlies van 
vocht.

• Lagere bloedsuikerspiegel.  Dit kan zorgen voor 
duizeligheid, zweten en trillen.

• Meer eetlust

• Ander slaappatroon: beter slapen in de eerste helft 
van de nacht, maar slechter slapen in de tweede 
helft van de nacht.  Alcohol kan snurken en slaap-
wandelen verergeren.  Bij slaapproblemen is het 
advies om s' avonds geen alcohol te drinken.

• De bloedvaten verwijden.

Alcohol en medicatie
Alcohol drinken als je geneesmiddelen neemt, is niet 
altijd zonder risico's.  Wie zeker wil spelen, drinkt 
beter niet.  Dit is soms makkelijker gezegd dan ge-
daan, zeker als je elke dag geneesmiddelen neemt.  
Wie laat zich niet van tijd tot tijd verleiden door een 
glaasje?  In dit geval ben je best op de hoogte van 
de mogelijke effecten van alcohol op enkele veel 
gebruikte geneesmiddelen, en welke combinaties je 
zeker moet vermijden.

Geneesmiddelen en alcohol

Hoe beïnvloeden alcohol en geneesmiddelen el-
kaars werking?

Als je alcohol drinkt en medicatie inneemt, moet je 
lichaam zowel de alcohol als de geneesmiddelen 
afbreken.  Deze combinatie zorgt niet altijd voor pro-
blemen.  Toch is het goed om weten dat alcohol de 
werking van bepaalde geneesmiddelen verstoort, of 
omgekeerd dat bepaalde geneesmiddelen de effec-
ten van alcohol versterken.

Er zijn drie mogelijke gevolgen:

1. de effecten van alcohol worden versterkt, want je 
lichaam breekt alcohol minder goed af.  Hierdoor 
neemt het verdovend effect van alcohol toe, met an-
dere woorden je wordt slaperig, je concentratie alsook 
je reactievermogen en coördinatie verminderen.  Ook 
kunnen onaangename effecten zoals een warm en 
rood aangezicht, misselijkheid, hoofdpijn, daling van 
de bloeddruk, duizeligheid en hartkloppingen optre-
den.

2. de medicatie is minder werkzaam, want de genees-
middelen worden minder goed door het lichaam op-
genomen en/of ze worden sneller afgebroken.

3. de werking van de geneesmiddelen neemt toe 
doordat de geneesmiddelen minder goed worden 
afgebroken.  Hierdoor is het gevaar op bijwerkingen 
groter.

Merk op dat alcohol drinken terwijl je geneesmid-
delen neemt, niet steeds betekent "op hetzelfde 
moment".  Ook met enkele uren tijd, tot zelfs enkele 
dagen voor sommige medicatie, tussen het drinken 
van alcohol en de inname, kunnen de effecten elkaar 
nog versterken of verzwakken.

Over welke geneesmiddelen gaat het?

De effecten zijn niet alleen afhankelijk van de hoe-
veelheid alcohol en de persoon die drinkt, maar ook 
van de soort medicatie die je gebruikt.  Bij het ene 
geneesmiddel zijn er pas problemen wanneer je elke 
dag alcohol drinkt of grote hoeveelheden.  Bij andere 
geneesmiddelen voel je het verschil al bij één glas 
alcohol.  Bij nog andere is er geen verschil.

Alcohol is een verdovende stof.  Dat klinkt misschien raar: veel mensen gedragen zich na een glas net veel 
losser, enthousiaster en socialer. Toch heeft ook dat te maken met die verdovende werking.  Alcohol ver-
dooft namelijk eerst de delen in je hersenen die je gedrag en gevoelens onder controle houden.  
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Ben je niet zeker of je alcohol mag drinken in com-
binatie met de medicijnen die je neemt?  Heb je een 
ziekte waarbij je alcohol misschien beter achterwege 
laat of tot een bepaalde hoeveelheid beperkt?  Vraag 
het na bij je huisarts of apotheker.

Bloeddruk- en hartproblemen:

Alcohol heeft een effect op de bloeddruk en op bloed-
drukmedicatie:

• Heb je last van een lage bloeddruk? Pas dan op 
met het drinken van een grote hoeveelheid alco-
hol.  Die doet je bloeddruk plots dalen.

• Neem je medicijnen tegen een lage bloeddruk?  
Dan kan alcohol hun werking tegengaan, waar-
door je je moe en duizelig gaat voelen.

• Heb je last van een hoge bloeddruk?  Weet dan 
dat dagelijks alcohol drinken je bloeddruk ver-
hoogt. 

• Als je bloeddrukverlagende medicijnen neemt, 
kan dagelijks drinken hun werking tegengaan.

Je leest vaak dat een beetje alcohol goed is voor het 
hart.  Sommige onderzoeken bevestigen dat, maar 
andere spreken dat weer tegen.  Wil je problemen 
voorkomen?  Dan zal een gezonde levensstijl met een 
gezonde voeding en voldoende beweging veel beter 
helpen dan een glas alcohol.  Alcohol is zeker geen 
medicijn: het zal sowieso niet helpen tegen bestaan-
de hartproblemen.

Diabetes:

Heb je diabetes, beperk dan je alcoholgebruik.  Alco-
hol kan immers een te lage suikerspiegel veroorzaken.  
Zeker tussen de maaltijden door kan dit zorgen voor 
een hypo.

Geneesmiddelen bij allergie:

Alcohol versterkt sommige bijwerkingen van deze ge-
neesmiddelen zoals slaperigheid en een verminderde 
bewegingscoördinatie- en concentratievermogen.

Antibiotica:

In tegenstelling tot wat velen denken, vermindert 
alcohol de werking van een antibioticum niet.  De 
combinatie met alcohol kan bij deze antibiotica (me-
tronidazol (Flagyl) en ornidazol (Tiberal)) echter wel 
ernstige bijwerkingen veroorzaken: bloeddrukdaling, 
hartkloppingen, hoofdpijn, een rood en warm gezicht, 
misselijkheid en zweten.  Drink geen alcohol tot en 
met 2 dagen na het stopzetten van deze medicatie!

Pijnstillers:

Pijnstillers zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen, diclo-
fenac, enzovoort hebben als bijwerking dat ze het 
maagslijmvlies irriteren.  Alcohol kan ervoor zorgen 
dat dit sneller gebeurt.

Vraag raad aan je arts of apotheker voor je besluit 
te genieten van een lekker glas.  Bovenal, drink 
met mate!

5



Een must have 
in uw EHBO kit 

2021-CA-0584

INNOVATIE

1STE

BLAUW LICHT 

6



W
on

d
en

Wat zijn huidwonden?
Huidwonden zijn beschadigingen van de huid, waar-
bij de normale samenhang van de huidlagen ver-
broken wordt. Wonden gaan meestal gepaard met 
bloedverlies en pijn en dit omdat  de huidlaag opge-
bouwd is uit talloze bloedvaatjes en zenuwen. 

De huid kan op heel wat verschillende manieren be-
schadigd worden. Afhankelijk van de oorzaak, zal ook 
de wonde er anders uitzien en zal ze andere kenmer-
ken vertonen. 

Elke beschadiging van de huid vormt een risico op 
besmetting. Het is daarom belangrijk om een huid-
wonde goed te verzorgen, zodat je een infectie kan 
voorkomen. 

Wondverzorging
Er zijn verschillende soorten wonden die elk hun ei-
gen behandeling nodig hebben. Maar deze 5 stappen 
moet je altijd volgen bij het verzorgen van een wonde:

1. Stelp het bloeden

Bij een klein wondje, zal het bloeden vanzelf na 
enkele minuten stoppen. Bij een grotere, diepere 
wonde, kan het bloeden gestelpt worden doormid-
del van druk uit te oefenen met een steriel kompres 
op de wonde gedurende minimaal 10 minuten. Voor 
wonden ter hoogte van een lidmaat, kan je ook de 
techniek van de hoogstand van het bloedend lidmaat 
gebruiken.

2. Reinig de wonde

Spoel de wonde onder de kraan met lauwwarm water 
en verwijder al het vuil. Reinig dagelijks of ten minste 
bij elke verzorging totdat de wonde genezen is. Deze 
stap is uitermate belangrijk omdat het de kans op 
infectie vermindert. Bovendien stimuleert het ook de 
wondheling.

Wonden

3. Ontsmetten

Gebruik voor het ontsmetten van wonden steeds 
een ontsmettingsmiddel dat niet prikt en dat niet of 
slechts lichtjes kleurt. Een kleurend ontsmettingsmid-
del kan ertoe leiden dat je een mogelijke onsteking 
van de wonde niet tijdig opmerkt. Bovendien wordt 
ook het onderzoek door een geneesheer, indien dat 
nodig zou zijn, bemoeilijkt. Breng het ontsmettings-
middel op de wonde aan met een steriel kompres. 

4. Houd de wonde vochtig

Vergeet het advies dat je elke wonde droog moet 
houden. Wanneer we beletten dat de wondopper-
vlakte uitdroogt, zal de wonde sneller en mooier 
genezen. Gebruik dus steeds een wondpleister. Is de 
wonde van zichzelf vochtig genoeg, dan volstaat een 
vetverband of steriel kompres. Als de wonde te droog 
is, gebruikt u best een hydrogel in combinatie met 
een steriel kompres. Zorg ervoor dat het kompres of 
verband nooit in de wonde kleeft. 

5. Naverzorging 

Wees alert op infecties. Bij het minste teken van in-
fectie, ontsmet en verzorgt u de wonde best twee tot 
drie keer per dag. Wanneer de wonde goed evolueert, 
hoeft u dit maar één keer per dag te doen. Houd de 
wonde vochtig tot hij dicht is en er zich nieuwe huid 
gevormd heeft. Daarna is hydratie belangrijk om de 
huid opnieuw weerbaarder te maken. Indien gewenst 
kan een littekengel worden aangebracht.

Onze huid is opgebouwd uit verschillende weefsellagen.  De huidlaag die aan de oppervlakte gelegen is, 
heet de epidermis of opperhuid. Deze heeft voornamelijk een beschermende functie en wordt voortdurend 
vernieuwd. Onder de epidermis bevindt zich de dermis of lederhuid. De lederhuid bevat zenuwuiteinden, 
talgkliertjes, haren, zweetkliertjes en haarvaten. Het diepst gelegen gedeelte van de huid is de onderhuid 
en vormt de overgang naar de onderliggende weefsels zoals het spierweefsel of het beenvlies.   
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ZOMER-ACTIES

1+1
GRATIS

€9,60/st
€9,60/2st

€16,90/st
€16,90/2st

€8,90/st
€8,90/2st

Mustela 
verfrissend 
water
200 ml

Mustela 
hydra 

lichaamsmelk
500 ml

Mustela 
2-in-1 

wasgel
200 ml

VERZORGING BABY & KIND
MUSTELA

 (van 15/6/2022 tot 15/09/2022)

JUNI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

COSMETICA
MAAND
ACTIES

ELKE MAAND EEN 
ANDER GAMMA IN 

De KIJKER MET
20% KORTING !

JULI

1+1
GRATIS

Mix & Match naar keuze uit bovenstaande Mustela-producten.

20%
KORTING

20%
KORTING

20%
KORTING

20%
KORTING

ZONNEBESCHERMING
Caudalie, Avène, 

La Roche Posay, Vichy

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.
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Moskito Guard spray 
Gratis Moskito guard pocket 18ml 

bij aankoop van spray 75ml

PILBOX
Handige 

pillendoos per week, 
verschillende kleur per dag

Fisamed XL color

€21,95
€12,50

€13,25
€13,25/spray 75 ml

+ gratis pocket

-40%

WONDPLEISTERS
Mix & match naar keuze

Prijsvoorbeeld o.b.v. 
Leukoplast elastic 6 cm x 1 m

COMPEED 
PLEISTERS

mix & match naar keuze 
Prijsvoorbeeld o.b.v Compeed blaren 

pleister mixpack  5 stuks

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

€5,57/st
€5,57/2st

€7,55/st
€7,55/2st

1+1 GRATIS op alle VICHY DEODORANTS. 
Mix & Match naar keuze! 

€14,95/st
€14,95/2st

VICHY DEODORANTS

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

ONTSMETTING
Ducray Diaseptyl 

Spray o.b.v. chlorhexidine

1+1
GRATIS

€9,05/st
€9,05/2st

-45%

Gratis 
pocket

€109
€59,40

Bloeddrukmeter 
Bloeddrukmeter:  Hartmann Veroval 

duo-control  bovenarmbloeddrukmeter   
U bespaart maar liefst 49,60 euro !
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WERKT TOT 12 UUR NON-STOP*

VIRUSSCHILDVIRUSSCHILD

WERKT TOT 12 UUR NON-STOP*

* Individuele ervaringen kunnen variëren.

Referenties: Karlsmark T, Goodman JJ, Drouault Y, Lufrano L, Pledger GW. Randomized clinical study comparing COMPEED® cold sore patch 
to acyclovir cream 5% in the treatment of herpes simplex labialis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008; 22 (10): 1184-1193.

COMPEED® Patch 
tegen Koortsblaasjes 
met Applicator
15 stuks
CNK: 4156 – 782

Aanbevolen publieksprijs 
Ð 12,30

PATCH TEGEN KOORTSBLAASJES
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Wat is het?
Wie last heeft van koortsblaasjes weet hoe pijnlijk 
en vervelend ze kunnen zijn. Koortsblaasjes, ook 
wel herpes simplex labialis in het medisch jargon 
genoemd, is een vaak onschuldige huidaandoening 
waarbij een infectie ontstaat van de slijmvliezen die 
vooral de mond en lippen treft. 

Hoe worden koortsblaasjes veroor-
zaakt? 
Koortsblaasjes worden veroorzaakt door het be-
smettelijk herpes simplex virus. Dit virus behoort tot 
de familie van de herpesvirussen waarbij  meerdere 
varianten bestaan. Zo ontstaat een koortsblaasje 
door het type 1 herpesvirus. Het type 2 virus daaren-
tegen is verantwoordelijk voor blaasjes ter hoogte 
van de slijmvliezen van de geslachtsorganen (geni-
tale herpes). 
Nadat een eerste infectie heeft plaatsgevonden, 
blijft het virus sluimerend in het lichaam aanwezig. 
Het vertoeft zich in de zenuwkanalen zonder dat je 
daar enige last van ondervindt.  Je wordt met ande-
re woorden drager van het virus waarbij een infectie 
later terug kan opfl akkeren. Typische factoren die 
een herinfectie kunnen uitlokken zijn onder andere: 
koorts, een verminderde weerstand, vermoeidheid, 
stress, verkoudheid, zonnebrand en ondervoeding.

Hoe herken je een koortsblaar? 
Een opstoot begint meestal met een pijnlijk, bran-
derig en tintelend gevoel in de zone waar de koorts-
blaren zullen verschijnen. Dit is gewoonlijk op en 
rond de lippen maar kunnen ook voorkomen in de 
mond of op het gelaat. Na één of twee dagen tre-
den er groepjes kleine blaasjes op die gevuld zijn 
met helder vocht. Verder kunnen deze blaasjes sa-
menvloeien waarna een etterige of bloederige blaar 
gevormd wordt. Deze kan op zijn beurt dan open 
gaan waarbij de blaasjes uitdrogen en er korstjes 
ontstaan. Een opstoot duurt gewoonlijk één tot twee 
weken. 

Besmettelijk?
Zoals eerder vermeld zijn koortsblaasjes erg besmet-
telijk. Zo is het mogelijk om anderen te besmetten 
vanaf de eerste tekenen van een opkomende koorts-
blaar totdat deze volledig is genezen. Het virus 
wordt doorgegeven via direct contact en speeksel.  
Net daarom is het ook van belang om enkele voor-
zorgsmaatregelen te hanteren tijdens een herpesin-
fectie zoals het vermijden van zoenen en orale seks, 
de kleine blaasjes niet uit te duwen en geen bestek, 
washandjes, handdoeken of lipsticks te delen met 
anderen. 

Koortsblaasjes
Behandeling? 
Koortsblaasjes kunnen behandeld worden met 
crèmes die bestaan uit zinksulfaat of zinkoxide 
zodanig de blaasjes sneller uitdrogen. Enig nadeel 
aan het gebruik van zinkoxide is zijn witte kleur 
waardoor de eerste keuze uitgaat naar een zinksul-
faatgel. Deze kan 4 tot 5 keer per dag aangebracht 
worden op de koortsblaasjes. Hierbij is het belang-
rijk dat de gel voorzichtig op de blaasjes aange-
bracht wordt en dus niet uitgesmeerd wordt om 
verspreiding van het virus te voorkomen. 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om antivirale 
middelen te hanteren zoals aciclovircrème (5%) in 
een vroege fase waarbij het kenmerkende bran-
derig gevoel ontstaat en nog voordat blaasjes en 
korstvorming optreden. Een aciclovircrème wordt 
5 keer per dag met tussenpozen van ongeveer 4 
uur aangebracht. Deze crème is net zoals de zink-
oxide en zinksulfaatgel zonder voorschrift verkrijg-
baar in de apotheek. 
Bijkomend is het ook aangeraden om een lippen-
balsem met zonnefi lter aan te brengen om een 
nieuwe opstoot te voorkomen. Ten slotte blijft een 
gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging 
en genoeg nachtrust zorgen voor een betere weer-
stand. 

Wanneer naar de dokter?
Doorgaans is het niet nodig om een arts te contac-
teren wanneer je koortsblaasjes hebt aangezien 
de aandoening meestal vanzelf geneest (10 à 15 
dagen). Echter is het wel aanbevolen om een huis-
arts te raadplegen wanneer de koortsblaasjes ter 
hoogte van het oog voorkomen of als de blaasjes 
niet spontaan genezen en langer dan twee weken 
aanwezig blijven. 

Bronnen:

https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/

koortsblaasjes

https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/

koortsblaasjes/oorzaken

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/herpes-

simplexinfectie-van-de-huid#:~:text=Herpes%20labialis%2C%20

gekend%20als%20koortsblaasjes,1%20(HSV%2D1).

https://www.uza.be/koortsblaren-de-baas

https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/koortslip-herpes-

labialis#volledige-tekst-richtlijnen-beleid
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to acyclovir cream 5% in the treatment of herpes simplex labialis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008; 22 (10): 1184-1193.

COMPEED® Patch 
tegen Koortsblaasjes 
met Applicator
15 stuks
CNK: 4156 – 782

Aanbevolen publieksprijs 
Ð 12,30

PATCH TEGEN KOORTSBLAASJES
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Reeds jarenlang wordt cranberola (veenbes) ge-
bruikt ter preventie van urineweginfecties. Welk 
preparaat u ook gebruikt, belangrijk is om na te gaan 
dat de dosis aan actieve stof uit de veenbes (PAC’s) 
voldoende hoog is (min 36 mg).

Recent tonen wetenschappelijke studies een gunstig 
effect aan van D-mannose bij urineweginfecties. Ook 
hier is een voldoende hoge dosis belangrijk.

Bij een blaasontsteking hecht de E. coli bacterie zich 
met specifi eke tentakels aan de wand van de urine-
buis. Ze kan zich zo naar de blaas begeven en daar 
voor een ontsteking zorgen. Bepaalde stoffen uit 

Urineweginfecties 
Urineweginfecties komen zeer vaak voor, meer bij vrouwen dan bij mannen. Tot 90% van de blaasontstekin-
gen bij vrouwen wordt veroorzaakt door de E. coli bacterie die in de darmen voorkomt. Vaak worden anti-
biotica voorgeschreven  om urineweginfecties te verhelpen  maar dat is niet altijd nodig. Wanneer je er vol-
doende snel bij bent, kunnen natuurlijke producten ook helpen. Daarenboven zijn  deze producten ook zeer 
goed geschikt om preventief te gebruiken  en zo het aantal urineweginfecties te beperken of zelfs helemaal 
te vermijden.

veenbessen (PAC’s) zijn net als D-mannose in staat 
om deze tentakels te blokkeren. Zo kan op een na-
tuurlijke manier verhinderd worden dat deze bacte-
riën zich naar de blaas begeven. De bacteriën worden 
als het ware weggespoeld met de urine. Veel drinken 
is dus zeker aan te raden!

Soms worden ook probiotica toegevoegd. Op deze 
manier verhoog je je weerstand in het algemeen en 
verder zorgen de probiotica voor een gezond even-
wicht in de natuurlijke fl ora van zowel de darmen als 
de vagina bij de vrouw.
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In te nemen kort voor het slapengaan en 
langzaam onder de tong laten smelten.

Moe van schaapjes
te tellen ?
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– Adviesprijs € 9,95 voor 60 tabletten. www.pharmanord.be

Bio-Melatonine Complex
Sublinguaal

••  de juiste hoeveelheid op het juiste ogenblik
••   geen gewenning, geen verslaving
••  natuurlijke werking

ExamixXExamixX
De krachtigste formuleDe krachtigste formule
bij het studeren!bij het studeren!

meer info: www.ixx.be
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Steunkousen
Steunkousen zijn een aanrader voor iedereen die lang 
zit of lang recht staat. Net als een zittend is ook een 
rechtstaand beroep belastend voor de benen. Een 
steunkous zorgt voor een lichte druk over het volle-
dige been waardoor de bloedsomloop gestimuleerd 
wordt en vermoeide of zware benen kunnen verhol-
pen worden.

Iedereen kan steunkousen dragen. Je hebt er geen 
doktersvoorschrift voor nodig.

Compressiekousen
Therapeutische compressiekousen zijn anatomisch 
gebreid voor een betere pasvorm. Deze kousen oe-
fenen niet overal evenveel druk uit. De druk is het 
hoogst rond de enkel en vermindert naar boven toe. 
Op deze manier wordt de terugvloei van het bloed in 
de aders richting het hart bevorderd en zal de zwel-
ling in je benen afnemen.

Vermits compressiekousen worden beschouwd als 
medisch hulpmiddel, worden zij onderworpen aan 
een strikte controle van de gerealiseerde druk die zal 
worden uitgedrukt in millimeter kwik (mmHg). Er 
bestaan 3 compressieklassen : 

° Klasse 1 (15-20 mmHg), een lichte compressie met 
eerder preventieve werking bij :
• vermoeide, zware benen
• lichte zwelling van voeten, enkels en benen
• spataderen
• zwangerschap
• zittend of staand beroep
• lange bus- of autorit of vlucht met vliegtuig
° Klasse 2 (20-30 mmHg), een gemiddelde compressie 
met therapeutische werking bij :
• spataderen met oedeem
• pijnlijke benen
• operatie of strippen van spataderen
• lymfoedeem van armen of benen
° Klasse 3 (30-40 mmHg), een zware compressie met 
therapeutische werking bij :
• ernstige spataderen met oedeem
• ernstig lymfoedeem van armen of benen
• zware chirurgie aan de aders

Op het voorschrift voor je compressiekousen zal je 
arts steeds de drukklasse vermelden die voor jou 

Steunkousen of Compressiekousen ?

nodig is. Daarnaast vermeldt hij ook de lengtemaat. 
Compressiekousen zijn verkrijgbaar als kniekous, 
dijkous of als (zwangerschaps-)panty.

Je apotheker helpt je om de juiste maat voor je com-
pressiekous te vinden. Deze maat wordt bepaald 
aan de hand van verschillende meetpunten op het 
been. De maatopname gebeurt best ‘s morgens als 
het been nog niet gezwollen is. Met behulp van een 
maattabel wordt dan de correcte maat voor je kousen 
gevonden.

Het aan- en uittrekken van de kousen kan lastig zijn. 
Je apotheker zal uitleggen en tonen hoe je dit moet 
doen. Indien nodig kan je gebruik maken van een 
aantreksokje of een aantrekhulp. Om het aantrek-
ken te vergemakkelijken en de kous bovendien te 
beschermen tegen beschadiging door scherpe nagels 
of juwelen, kan je speciale rubberen handschoenen 
gebruiken met profi el aan de binnenzijde waarmee 
je meer grip hebt op de kous. Trek de kous beetje bij 
beetje omhoog zonder aan de boord te trekken. Zorg 
ervoor dat er geen plooien in de kous komen, die kun-
nen immers irritaties of insnoeringen veroorzaken. 
Met de handschoenen kan je over de kousen strijken 
om de plooien weg te werken.

Niet alleen om hygiënische redenen doe je er goed 
aan om je kousen dagelijks te wassen. Het verlengt 
ook de kwaliteit en de levensduur van de kousen en 
voorkomt huidirritatie. Was de kousen in de wasma-
chine op 30° en gebruik een fi jnwasmiddel maar 
géén wasverzachter. Het drogen gebeurt best vlak 
en niet in de zon of op de verwarming. Gebruik  geen 
droogkast. Zorg ook voor een goede huidverzorging. 
Droge, ruwe huid zal de kousen sneller doen slijten.

bron : Patiëntenfolder JOBST apotheek_NL

Zowel steunkousen als compressiekousen zijn goed voor je benen. Ze oefenen druk uit op je benen, zorgen 
voor een betere doorbloeding en voorkomen of verminderen spataderen. Toch is er een groot verschil tus-
sen beide kousen.
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(1)Venushaar helpt haaruitval te voorkomen. Voedingssupplement. Vraag raad aan uw apotheker.  
In het kader van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levenswijze.

Wij wensen u 

een fijne 
zomer!



16,1 - 23,4 kWh/100 KM • 0 - 0 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.

Een oogstrelend design, luxueus comfort en innovatieve technologie, dat is wat de Mercedes-EQ 
modellen u bieden. Beleef alle voordelen van elektrisch rijden in een SUV: de MBUX-spraakbediening 

van de compacte EQA, de optioneel zeven zitplaatsen van de EQB of het sereen rijcomfort 
van de EQC. Liever een berline? Ervaar dan het indrukwekkende rijbereik van de nieuwe EQE 

of de gesofisticeerde luxe van de EQS. Dit is hét moment om over te stappen op elektrisch rijden.
Ontdek ons 100% elektrische gamma in onze showroom en boek meteen uw testrit.

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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Apotheek Ceresa: Luikerstraat 40, Sint-Truiden - 011/68.23.54
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