Nieuwsbrief

Apotheek MEES - Apotheek CERESA

Lente 2019

Acties

(15/3/2019 tot 15/6/2019)

1+1

HOGE
CHOLESTEROL?
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1 KOPEN = 1 GRATIS

1. VICHY: deo’s
Alle soorten deodorants
van VICHY in actie
2. AVENE – HYDRANCE:
Hydraterende gelaatsverzorging
3. MICELLAIR REINIGINGSWATER
BIODERMA - SENSIBIO 500ml
4. BABYVERZORGING
MUSTELA: elk seizoen, 3 nieuwe baby- en
kinderverzorgingsproducten in de kijker:
• Wasgel 500ml
• Toiletmelk 500ml
• Luierwisselcrème 100g
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Pagina 7

GENERISCHE
GENEESMIDDELEN
Pagina 8 - 9

WEBSITE
APOTHEEK
Pagina 10 - 11

PROMO PACK
AFSLANKINGS-

INNOVATIE
2 0 1 8
EN FLES
W
PE

TE

SC

ANANAS

14

dopjes

MOJITO

GRATIS

ER
AT

O

N I E U W I G H E I D

HROEVEN

VETVERBRANDER
DRAINEREND

glazen

DRINKFLES
en 1 dopje
Compatibel met Elimin Turn & Go dopjes

Verkrijgbaar in de apotheek
en parafarmacie

Krachtige, natuurlijke formule
met rode gist rijst en co-enzym Q10.
Voor het behoud van een gezonde cholesterol!

www.ixx.be

Een te hoog gehalte aan cholesterol vergroot het risico op hart- en vaatziekten. Het is dus geen
overbodige luxe om je cholesterolwaarde te kennen en indien nodig er iets aan te doen. Maar hoe
moeten we nu juist die waarden interpreteren en wat kunnen we er preventief of medicamenteus
aan doen, moest het nodig zijn.

Wat is cholesterol en wat doet het in ons lichaam?
Cholesterol is een vetachtige stof die van nature in ons
lichaam aanwezig is. Het is een essentiële bouwstof voor
galzuren, vitamine D en verschillende hormonen. Ook is
het noodzakelijk voor de spijsvertering en de opbouw
van celmembranen in het lichaam. Cholesterol is dus niet
enkel nadelig maar ook levensnoodzakelijk. Het is enkel
wanneer de waarde te hoog wordt dat er problemen kunnen ontstaan. Het teveel aan cholesterol kan zich dan afzetten ter hoogte van de aderwand en daar een vernauwing of een verharding veroorzaken. Het grote gevaar is
dat dit jarenlang in het lichaam aanwezig kan zijn zonder
enige symptomen.
Het totale gehalte aan cholesterol moeten we opsplitsen.
We hebben namelijk de HDL-cholesterol of ook wel de
“goede” cholesterol genoemd en de LDL-cholesterol oftewel de “slechte” cholesterol. HDL en LDL zijn eigenlijk
de transportmiddelen voor de cholesterol doorheen het
lichaam. Waarbij HDL verantwoordelijk is voor het transport van overtollig cholesterol vanuit de bloedbaan naar
de lever, waar het vervolgens wordt afgebroken en uit-

gescheiden onder de vorm van galzouten. HDL-cholesterol is dus in staat om cholesterol terug los te maken
uit vernauwde slagaders en heeft dus een beschermende
factor. LDL is verantwoordelijk voor het transport van
de cholesterol uit de lever naar de andere organen. Het
hecht zich vast aan de binnenkant van de slagader en
stapelt zich daar op. Vandaar dat dit ook wel de “slechte”
cholesterol genoemd wordt.

Hoge cholesterol

Hoge Cholesterol ?

Interpretatie van de waarden
Het laten bepalen van uitsluitend het totale cholesterolgehalte is weinig zinvol. Dit getal bestaat uit een aandeel
van het ‘slechte’ LDL-cholesterolgehalte en het ‘goede’
HDL-cholesterolgehalte en geeft te weinig informatie
over de toestand van deze cholesteroldeeltjes afzonderlijk. Zo is het mogelijk dat iemands totaal-cholesterolgehalte verhoogd is door een verhoogd HDL-cholesterolgehalte, terwijl het LDL-cholesterolgehalte normaal is. In
dit geval is het risico natuurlijk niet verhoogd.
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Hoge cholesterol
Een goede cholesterolmeting bestaat daarom altijd uit vier
verschillende onderdelen: totaal-, LDL- en HDL-cholesterol
en triglyceriden, ook wel het lipidenprofiel genoemd.
Tabel: Algemene streefcijfers voor gezonde
volwassenen die gebruikt worden in België
Mg/dl
Totaal cholesterol

<190

LDL-cholesterol

<115

HDL-cholesterol

>40

Triglyceride

<180

De dokter kan je cholesterolwaarden controleren. Aan de
hand van de resultaten zal hij of zij een behandeling voorstellen. Medicatie zal pas voorgeschreven worden als andere
maatregelen (zoals een aangepast voedingspatroon) onvoldoende resultaat hebben geboekt.
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Wat kan je zelf doen?
Als we een beetje op onze eet- en leefgewoonten letten,
hoeft het zo’n vaart niet te lopen. Weinig verzadigde vetzuren, die bijvoorbeeld in dierlijke producten, koekjes en industrieel bereide gerechten zitten, minder levensmiddelen
met toegevoegde suikers, geen overmatig alcoholverbruik,
voldoende vezels uit bijvoorbeeld fruit en groenten en dat in
combinatie met beweging en bijgevolg gewichtsverlies, kan
al een heel positief effect hebben op de cholesterol– en LDLspiegel.
Als deze basisadviezen onvoldoende effect hebben, kan het
nodig zijn om de verhoogde cholesterol te behandelen. Er
zijn tal van voedingssuplementen (bijvoorbeeld op basis van
rodegistrijst) die daarbij kunnen helpen, alvorens over te
gaan naar de cholesterolverlagende geneesmiddelen (zoals
bijvoorbeeld statines).

Rodegistrijst
Rodegistrijst is één van de best bestudeerde supplementen
die bij een alternatieve behandeling van hoge cholesterol
gebruikt wordt. Er zijn echter veel preparaten met rodegistrijst op de markt die niet allemaal even goed zijn. Zo moet er
genoeg van het actieve bestanddeel, monacoline K, in zitten.
Dit remt de aanmaak van cholesterol af, waardoor de LDLbloedspiegel daalt. Ook wordt rodegistrijst vaak gecombineerd met olijfolie-extract. Dit gaat een invloed hebben op
de oxidatie van LDL wat op zijn beurt ook een invloed heeft
op de aderverkalking.

Bronnen:
https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/221/hoge-cholesterol-wat-houdtdat-in
https://www.gezondheid.be/index.cfm?art_id=9832&fuseaction=art
http://www.medischeinformatie.be/hart-en-bloed/te-hoge-cholesterol-weet-

Hoge cholesterol

Voedingssuplementen

wat-je-eet

Omega 3-vetzuren
Omega 3-vetzuren zijn onverzadigde vetzuren. De twee belangrijkste zijn EPA en DHA. EPA en DHA helpen de goede
werking van je hart te behouden, en samen zouden ze hartritmestoornissen verminderen. Daarnaast is DHA een onmisbare bouwstof voor je brein en draagt het bij tot een normale hersenfunctie en een normaal gezichtsvermogen. EPA
en DHA helpen ook om een goede bloeddruk en normale
cholesterolwaarden te behouden. Als de HDL-waarde te laag
is in het bloed, kan het aangeraden zijn om supplementen
omega 3-vetzuren in te nemen. Er zijn weinig bijwerkingen
aan verbonden, wel kan het voor een opgeblazen gevoel
zorgen of ‘op de maag blijven liggen’, waardoor je de supplementen beter bij de maaltijd neemt.
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NIEUW

PLUS
Nog vollediger voor uw
GEWRICHTEN, SPIEREN & PEZEN
VERSTERKTE
WERKING
HOOG OPNEEMBA
KURKUMA
BOSWELLIA SERR
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+ vitamine D

Gezond dankzij planten

Gezond dankzij planten

Meer info op www.flexofytol.be

k

Ik wil geen
rode billetjes
MUSTELA ZET ZICH IN

98%

ingrediënten van
natuurlijke oorsprong

Hoge tolerantie vanaf de geboorte *
geschikt voor alle huidtypes

* Baby’s die niet langer op neonatologie verblijven, inbegrepen

60JAAR DERMATOLOGISH
ONDERZOEK
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Rosacea is een ongevaarlijk maar vervelend huidprobleem met roodheid en puistjes in het gezicht. De plekken
komen vooral voor ter hoogte van de neus en hoog op de wangen. De precieze oorzaak is nog onbekend.

Wat is couperose en rosacea?

Hoe wordt rosacea behandeld?

De typische uitzetting van de kleine haarvaatjes op de
wangen staat bekend als couperose. Dit geeft als verschijnsel blozende wangen met roodheid die uren kan
aanhouden. Vaak ook een prikkend gevoel in het gelaat
na blootstelling aan wind, kou of na het wassen van
het gezicht. Op de wangen worden dunne haarvaatjes
zichtbaar die niet meer verdwijnen.

Milde varianten van rosacea kunnen lokaal behandeld worden met crèmes op basis van metronidazole of ivermectine.
Ernstigere vormen vragen soms lange kuren antibiotica.

Wanneer de roodheid gepaard gaat met oneffenheden, die eruit zien als puistjes, voornamelijk ter hoogte
van de wangen, spreekt men van Rosacea.

Rosacea

Rosacea

In het algemeen wordt de huid best behandeld met zachtheid. Gebruik geen zepen en wrijf niet maar dep droog. Voorkom dat de bloedvaatjes gaan openstaan door alcohol, warme dranken en kruiden te vermijden. En best worden grote
temperatuurverschillen gemeden.

Ook de ogen kunnen last krijgen van rosacea. Typische
klachten zijn droge, jeukende ogen met een branderig
gevoel. De oogleden kunnen rood en gezwollen zijn.
Rosacea van de huid en rosacea van de ogen hoeven
niet gelijktijdig te ontstaan.
Rhinophyma is een eindstadium van rosacea waarbij de neus sterk verdikt is en over het algemeen zeer rood verkleurd is.
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Generische geneesmiddelen

Generische en biosimulaire geneesmiddelen
Wat is een generisch geneesmiddel?
Een generisch geneesmiddel is een geneesmiddel dat dezelfde werkzame stof of stoffen bevat als een oorspronkelijk
op de markt gebracht merkgeneesmiddel. Het wordt geproduceerd door een andere fabrikant (bijvoorbeeld EG, Sandoz, Teva, Mylan, …) dan het bedrijf dat het origineel geneesmiddel heeft ontwikkeld. Het generische geneesmiddel
mag pas 20 jaar later op de markt gebracht worden ná het
verlopen van het patent van het originele geneesmiddel.

Werkt een generisch geneesmiddel op dezelfde
manier als het origineel?
Generische geneesmiddelen worden vaak vergeleken met
‘witte producten’ zoals in de supermarkt (producten met een
aanvaardbare maar minder goede kwaliteit dan de merkproducten en die vooral minder duur zijn). Deze vergelijking gaat
niet op voor generische geneesmiddelen.
Voor de registratie van een geneesmiddel bij het ministerie
van Volksgezondheid (FAGG) moet de producent van generische geneesmiddelen immers bewijzen dat dit geneesmiddel
dezelfde samenstelling heeft als het referentiegeneesmiddel:
de kwaliteit, de hoeveelheid actieve bestanddelen en de efficiëntie van het product moeten gewaarborgd zijn. De producent van het generisch geneesmiddel moet bewijzen dat het
‘bio-equivalent’ is met het referentiegeneesmiddel.
In de ‘bio-equivalentie’-tests gaat men de hoeveelheid actief
bestanddeel na die door het organisme van een aantal patiënten geabsorbeerd wordt en analyseert men de snelheid
waarmee dit gebeurt. Hierbij worden strenge regels gevolgd.
Als men vaststelt dat een dosis van het generisch geneesmiddel dezelfde bloedspiegel geeft als dezelfde dosis van het
merkgeneesmiddel, besluit men dat deze ‘bio-equivalent’
zijn. Generische geneesmiddelen zien er vaak wel anders uit
dan de overeenkomstige merkgeneesmiddelen: tablet in de
plaats van capsule, een andere kleur of vorm van de tabletten, ...

Waarom zijn generische geneesmiddelen goedkoper?
Het bedrijf dat een generisch geneesmiddel produceert,
kopieert het originele geneesmiddel. Het gebruikt alle wetenschappelijke informatie die het patenthoudende bedrijf
gedurende jaren van onderzoek en ontwikkeling verzamelde.
Doordat de producent van het generische geneesmiddel dit
werk niet meer zelf moet doen, is het generische product
minder duur.
Bovendien moet een producent ervoor zorgen dat het eerste
generische geneesmiddel dat hij na het origineel op de markt
brengt ruim goedkoper is dan het origineel geneesmiddel.

Mag ik rechtstreeks aan mijn apotheker een generisch geneesmiddel vragen?
• Geneesmiddelen met voorschrift
De apotheker mag op jouw verzoek een origineel geneesmiddel niet vervangen door een generisch. In ons land is een
apotheker immers verplicht het geneesmiddel af te leveren
dat op het doktersvoorschrift vermeld staat. Alleen voor antibiotica bestaat er een uitzondering op deze regel.
• Geneesmiddelen zonder voorschrift
Als je een geneesmiddel koopt, waarvoor geen doktersvoorschrift nodig is en dat dus niet wordt terugbetaald, kun je je
apotheker naar het goedkoopste geneesmiddel vragen. Aarzel niet om met je apotheker te bespreken wat voor jou het
voordeligst is.

Van biologisch geneesmiddel ...
Hoewel de meeste geneesmiddelen gemaakt worden van
chemicaliën, zijn er ook die afkomstig zijn van levende organismen of biologisch materiaal. Vandaar dus de naam ...
biologische geneesmiddelen. Met behulp van biotechnologie kunnen levende cellen gemodificeerd worden zodat die
in staat zijn om de werkzame stof van een biologisch geneesmiddel aan te maken. Die werkzame stoffen zijn meestal
complexer en groter dan die in klassieke geneesmiddelen.

cipe is dus identiek hetzelfde als bij generische geneesmiddelen. Maar aangezien biologische geneesmiddelen complexe werkzame stoffen bevatten die zijn aangemaakt door
levende cellen, is het niet mogelijk om ze exact te kopiëren.
Daarom spreekt men dus van een biosimilar: het product lijkt
erg sterk op het oorspronkelijke geneesmiddel, maar verschilt er ook een klein beetje van. Dat verschil moet evenwel
miniem blijven om te garanderen dat de middelen op dezelfde manier werken.

Insuline, gebruikt door diabetici, en somatotropine, het
groeihormoon dat men toedient aan kinderen met een groeiachterstand, zijn twee goed gekende voorbeelden van biologische geneesmiddelen.

Links:

... tot biosimilar

https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/geneesmiddelen/generische-geneesmiddelen

Generische geneesmiddelen

Wat is een biosimulair geneesmiddel?

https://www.apotheek.be/geneesmiddelen/verschillendesoorten-categorieen/bio-wat-biosimilars-uitgelegd

Wanneer het patent van zo’n biologisch geneesmiddel is verlopen, mogen andere farmaceutische bedrijven hun versie
van hetzelfde geneesmiddel op de markt brengen. Dat prin-
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Website

www.apotheekmees.be
Uiteraard beschikt uw apotheek over een informatieve website. U surft hiervoor naar www.apotheekmees.be. Op de
homepagina kiest u uw favoriete apotheek door op de pijltjes
naar links of naar rechts te klikken en dan op de foto van uw
apotheek.
Op de homepagina van de apotheek vindt u alle administratieve gegevens van de apotheek, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook een stratenplan en de openingsuren van de apotheek.
Homepagina van uw apotheek

Diensten
Wanneer u in de menubalk kiest voor ‘diensten’, krijgt u
heel wat informatie over diverse onderwerpen die wij voor
u kunnen doen. Wist u dat u steeds bij ons terecht kan voor
het opmaken van uw medicatieschema of voor verhuur van
thuiszorgmateriaal? Maar wij houden u ook graag op de
hoogte van onze workshops. Indien u graag een cadeaubon
van de apotheek schenkt, kan u eveneens bij ons terecht.
Diensten van de apotheek

Acties en promoties
Elk seizoen proberen wij enkele leuke acties in de kijker te
zetten. Alle acties zijn beschikbaar in de apotheek en kunt u
terugvinden in onze nieuwsbrief. Maar via onze website, in
de rubriek ‘acties en promoties’, kunt u eveneens een overzicht vinden van alle lopende acties en informatie over deze
producten.
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Website

Nieuwsbrief
Elk seizoen schrijven wij voor u een nieuwe nieuwsbrief met
tal van tips en weetjes over diverse onderwerpen. In de apotheek kunt u steeds uw papieren nieuwsbrief meenemen en
wanneer u zich inschrijft voor onze digitale nieuwsbrief sturen
wij u deze uiteraard met veel plezier toe. Op onze website
vindt u een archief van de meest recente nieuwsbrieven.

Apotheekteam
Benieuwd naar ons apotheekteam? Op de website stellen we
ons graag voor!

Informatie
Onder de rubriek ‘info’, verzamelen we informatie over ziektebeelden, praktische richtlijnen enzovoort.

We wensen u veel surfplezier! Alle tips en suggesties zijn uiteraard van harte welkom. Onze website is er vooral
voor u. Vertel ons hoe wij u nog beter van dienst kunnen zijn.

11

5,8 - 7,8 L/100 KM •151 - 184 G CO2/KM (volgens de NEDC-normen).
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

Stijlvol is zijn stijl.
De nieuwe CLS.

Uw Erkende Concessiehouders en Servicepunten Mercedes-Benz

Hasselt

Bree

Lommel

Dilsen-Stokkem

Voogdijstraat 25
3500 Hasselt
Tel. 011 27 90 00

Gruitroderkiezel 39
3960 Bree
Tel. 089 46 01 40

Lodewijk de Raetstraat 28
3920 Lommel
Tel. 011 80 58 00

Boslaan 57
3650 Dilsen-Stokkem
Tel. 089 51 84 30

Apotheek Mees:

Dorp 47 - Nieuwrode - 016/56.46.11
Grote Markt 18 - Herk-de-Stad - 013/55.11.14
St. Jorislaan131 - Schulen - 013/55.18.51
Hasseltsesteenweg 81 - St-Truiden - 011/68.78.17
Apotheek Ceresa: Luikerstraat 40, Sint-Truiden - 011/68.23.54
Verantwoordelijke uitgever: Apr. Joris Mees - Apr. Véronique Hayen
Vormgeving: Creasonus.be - Druk: www.drukencopyservice.be
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