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(van 15/6/2019 tot 15/9/2019)
1. ZONNEPRODUCTEN
Koop 1 zonneproduct en krijg een 2de
gratis: Kies uit het gamma Avène, Vichy,
La Roche Posay of Mustela (voor de kids).
2. ZELFBRUINER
Koop een zelfbruiner en krijg een 2de
product gratis: bv. Gratis body scrub van
Avène bij aankoop van een zelfbruiner
voor een mooier resultaat.
3. BABYVERZORGING
1 KOPEN + 1 GRATIS
MUSTELA: Elk seizoen, 3 nieuwe baby- en
kinderverzorgingsproducten in de kijker:
- 2 in 1 wasgel voor haar en lichaam 200ml:
€ 4,25 i.p.v. € 8,50
- Hydraterende lichaamsmelk 300ml:
€ 6,63 i.p.v. € 13,25
- Verfrissend water 200ml:
€ 4,55 i.p.v. € 9,10
4. CAUDALIE douchegels 200ml
1 KOPEN + 1 GRATIS:
€ 5,30 i.p.v. € 10,60
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iso-Betadine

INFO-PUB - 2018-108. Date of creation 03/2018

®

wondzorg

www.iso-betadine.be

PARAAT
VOOR DE ZOMER
Zonder voorschrift beschikbaar in de apotheek. iso-Betadine Dermicum 10% polyvidone
jodium is een geneesmiddel op basis van polyvidone jodium. Niet gebruiken bij kinderen
jonger dan 30 maand. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. De bijsluiter
aandachtig lezen. Vraag raad aan uw apotheker of arts.

Suikerziekte

Type 1 diabetes

Behandeling

Deze vorm van diabetes ontstaat meestal bij kinderen en
jongvolwassenen (jonger dan 40 jaar). Het lichaam maakt
geen of onvoldoende insuline aan. Vanaf de diagnose is het
noodzakelijk om levenslang insuline in te spuiten. Minder dan
10% van alle personen met diabetes wordt getroffen door
dit type. De symptomen zijn zeer uitgesproken: veel plassen,
dorst, vermageren en vermoeidheid.

Medicatie

Type 2 diabetes
Meer dan 90% van de mensen met diabetes hebben type
2 diabetes. Deze vorm van diabetes komt vooral voor
vanaf de leeftijd van 40 jaar en wordt daarom ook wel
ouderdomsdiabetes genoemd. Er wordt nog insuline
aangemaakt maar in onvoldoende hoeveelheden en de
werking van het aanwezige insuline is sterk verminderd. Deze
vorm kan men krijgen door erfelijke aanleg, maar ook door
overgewicht en onvoldoende lichaamsbeweging. Mensen
met type 2 diabetes hebben vaak weinig of geen klachten.
De diagnose komt eerder toevallig. Mensen kunnen hier dus
jaren mee rondlopen zonder het te weten. Interesse om uw
bloedsuiker te bepalen? Vraag uw arts of apotheker om raad!
Zwangerschapsdiabetes
Deze vorm van diabetes kan optreden in de 2de helft van de
zwangerschap. Dit moet goed opgevolgd worden om risico’s
tijdens de zwangerschap en tijdens de geboorte zoveel
mogelijk te beperken. Meestal verdwijnt de diabetes na de
bevalling.
Bloedglucose meten
Het meten van de bloedglucose gebeurt met een
bloedglucosemeter. Verschillende toestellen zijn hiervoor op
de markt. De uiteindelijke keuze wordt individueel bepaald.
Bij elke glucosemeter wordt een prikpen geleverd en bij elke
meter hoort een bepaald type test strips.
De bloedafname gebeurt best nuchter. Een nuchtere
bloedsuikerwaarde hoger of gelijk aan 126mg/dl wijst op
diabetes.

Personen met diabetes type 2 moeten bloedglucose
verlagende tabletten innemen. Toch moeten ze ook op
een aantal andere zaken letten, anders is de behandeling
met deze medicatie ontoereikend. Beheersing van het
lichaamsgewicht, een gezonde voeding en voldoende
lichaamsbeweging zijn niet weg te denken.

Suikerziekte

Diabetes of suikerziekte is een aandoening waarbij het suikergehalte in het bloed verhoogd is. Dit kan
2 oorzaken hebben: ofwel maakt het lichaam onvoldoende insuline aan (type 1), ofwel is de insuline
die aangemaakt wordt onvoldoende werkzaam (type 2). In beide gevallen wordt er onvoldoende suiker
opgenomen, waardoor de suiker zich ophoopt in het bloed.

De beschikbare medicatie kan onderverdeeld worden in
volgende groepen:
•
•
•
•

Medicatie die ervoor zorgt dat insuline beter kan werken
Medicatie die de vrijstelling van insuline uit de alvleesklier
bevordert
Medicatie die inwerkt op de incretines
Medicatie die inwerkt ter hoogte van de nieren zodat het
teveel aan suikers worden uitgeplast.

Insuline
Insuline is een hormoon, geproduceerd door de alvleesklier of
pancreas. Geneesmiddelen met insuline worden onderhuids
ingespoten. Bij diabetes type 1 moet dit gebeuren vanaf de
diagnose. Bij diabetes type 2 wordt eerst medicatie gegeven
(tabletten om in te slikken), maar op langere termijn kan het
ook nodig zijn om insuline in te spuiten. Er zijn heel wat soorten
insulines op de markt. Humane insuline is chemisch identiek
aan de insuline die aangemaakt wordt door de pancreas.
Maar er bestaan ook insulineanalogen. Insulines kunnen ook
ingedeeld worden volgens de werkingsduur: kortwerkend of
langwerkend. Er bestaan ook insulinemengsels.
Een insulinepomp is een klein toestel dat continu onderhuids
insuline afgeeft. De pomp bootst de werking van de
eigen pancreas na. Het bestaat uit een insulinereservoir,
een computer en een klein motortje. Door middel van
een infuusset wordt de insuline in het onderhuids weefsel
gepompt. Insulinepompen worden normaal gezien enkel
toegepast bij personen met diabetes type 1.
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OP REIS MET
EEN LICHTE MAAG !

De samenstelling van je reisapotheek hangt af van je
bestemming (dichtbij, naar de tropen of de bergen), je
gezinssamenstelling (met of zonder kinderen) en het type reis
(vlieg– of autovakantie).
Wat je zeker niet mag vergeten is je persoonlijke dagelijkse
medicatie en zorg ook voor wat extra voorraad in geval van
autopech of vertraging van de vlucht. Denk hierbij ook aan
de medicatie die in de frigo bewaard moet worden zoals
insuline en sommige oogdruppels. Als je twijfelt over de
bewaaromstandigheden, vraag dan je apotheker of arts om
raad.

Checklist:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dagelijkse medicatie
Pijn en koortswerende medicatie en eventueel een
ontstekingsremmer
Medicatie tegen misselijkheid en/of reisziekte
Middel tegen maagzuur
VOOR
HET HELE GEZIN
Middel tegen buikkrampen
en/of diarree
Wondverzorging (pleisters, blarenpleisters,
ontsmettingsmiddel, wondhelende zalf, kompressen en
windels)
Insectenwerend middel
Kalmerende
OK zalf tegen jeuk bij insectenbeten, allergie of
zonnebrand
Zonnecrème en lippenbalsem met een hoge
OK
beschermingsfactor
Aftersun
Zalf tegen+6Y
verstuiking en spierpijnen
Middel tegen gewrichtspijnen
Middel tegen allergie

Kleine tabletten gemakkelijk in te slikken
•

50 mg gestandaardiseerd gemberextract 10 x meer geconcentreerd dan gemberpoeder

Gezond dankzij planten
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Gezond dankzij planten

ZONDER SLAPERIGHEID

NONO

Bestaat ook in de vorm van
GOMMETJES
citroensmaak - zonder suiker

OKOK

Ideaal voor op reis

+6Y
+6Y

www.antimetil.be

21/05/19 15:10

De voordelen hieraan zijn dat:

In België wordt de meeste bloedsuikerverlagende medicatie
gratis verstrekt, gezien deze als een levensnoodzakelijke
behandeling wordt beschouwd.

•

er een volledige terugbetaling van de
diabeteseducatie is (opleiding en informatie
over diabetes voor de patiënt)

De gratis verstrekking betekent niet dat alle medicaties voor
iedereen met diabetes toegankelijk zijn. Aan de terugbetaling
van diabetesmedicatie wordt door de overheid soms zeer
specifieke voorwaarden gesteld. Hiervoor zal de behandelde
arts een attest invullen voor de adviserend geneesheer van
de mutualiteit. Pas na de goedkeuring van deze laatste
heb je recht op gratis verstrekking van het geneesmiddel.
Personen opgenomen in het zorgtraject diabetes type 2 of de
diabetesconventie moeten ook voldoen aan de voorwaarden
voor de gratis verstrekking, maar dienen geen aanvraag
te doen via de adviserend geneesheer. Er moet op het
medicatievoorschrift dan wel duidelijk vermeld worden dat
ze zijn opgenomen in het zorgtraject en de conventie.

•

je (enkel indien je wordt behandeld met
inspuitingen) recht hebt op gratis zelfcontrolemateriaal (1
bloedglucosemeter om de 3 jaar en per 6 maanden: 150
glucosestrips en 100 lancetten)

•

je een volledige terugbetaling krijgt van de consultaties
bij de huisarts/ diabetesspecialist.

•

je een gedeeltelijke tegemoetkoming ontvangt voor
dieetadvies en een consult bij de podologe (nakijken van
de voeten).

Uitzonderlijk is het mogelijk dat bepaalde diabetesmedicaties
die worden voorgeschreven, maar gedeeltelijk worden
terugbetaald. Dit zal enkel het geval zijn als er een goedkoper
product op de markt is met dezelfde stofnaam (= generisch of
wit product). Het alternatief is dan wel gratis voor de patiënt.
In die situatie kun je in overleg met je arts eventueel naar het
(voor jou) gratis alternatief overschakelen.

Alarmsignalen diabetes:
•

Veel dorst en droge mond

•

Dikwijls plassen

•

Onverklaarbare vermoeidheid

•

Sterk vermageren ondanks normale eetlust

•

Moeilijk genezende wonden

Wat is nu een diabetesconventie of zorgtraject?

•

Verminderd gezichtsvermogen

Diabetesconventie of DC:

•

Krampen, tintelingen of pijnen in voeten of benen

•

Herhaalde schimmelinfecties van vagina of penis

•

Herhaalde blaasontstekingen

Een conventie is een overeenkomst tussen een dienst van
het ziekenhuis en het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering), die de financiering en omkadering
vastlegt. Per aangesloten persoon ontvangt het ziekenhuis
een zekere vergoeding die de kost voor beschikking gestelde
materiaal en de personeelskost moet dekken. Dit is voor
patiënten met diabetes type 1.
Het zorgtraject diabetes type 2 is een verbintenis tussen
drie personen, rechtstreeks betrokken bij de diabeteszorg:
de personen met diabetes zelf, zijn/haar huisarts en zijn
diabetesspecialist. Om die verbintenis tastbaar te maken,
wordt een contract opgemaakt dat door alle partijen wordt
ondertekend.

Suikerziekte

Terugbetaling diabetesmedicatie

Tips om het diabetes type 2 risico te verminderen:
•

Beweeg voldoende

•

Eet dagelijks gezond en gevarieerd

•

Vermijd overgewicht

•

Stop met roken

Bronnen:
www.diabetes.be (diabetes liga)
www.zol.be (deelsites endocrinologie)
www.riziv.fgov.be (endocriene en metabole ziekten)
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Ik wil
geen
wondjes

Suikerziekte

k

MUSTELA ZET ZICH IN
effect
98% Herstellend
van de huid*

MIJN FIRST AID KIT
Cicastela 40 ml - Herstellende crème
+
Verbanden, gaaskompressen,
ontsmettende doekjes...

* Klinische studie onder dermatologisch en pediatrisch toezicht
bij 60 baby’s - kinderen gedurende 3 weken (zelfevaluatie)

Voor het h
ele

CHARTER
VEILIGE INGREDIËNTEN

VERVAARDIGD
IN FRANKRIJK

VANAF DE GEBOORTE
DERMATOLOGISCH GETEST

gezin

OK

insectenbeten,
jeuk,
irritaties

mini-tu be

GRATIS

OK

OK

* tot einde voorraad

1. Etude clinique, sous contrôle dermatologique et pédiatrique
sur 60 bébés et enfants pendant 3 semaines (auto-évaluation)

*

* bij aankoop van een Calmiderm ®

TILMAN SA • Z.I. Sud 15 • B-5377 Baillonville

Gezond dankzij planten
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VERKRIJGBAAR IN DE APOTHEEK

5/02/19 11:13

Ik ga op reis en ik neem mee…

De samenstelling van je reisapotheek
hangt af van je bestemming (dichtbij,
naar de tropen of de bergen), je
gezinssamenstelling (met of zonder
kinderen) en het type reis (vlieg– of
autovakantie).
Wat je zeker niet mag vergeten is je
persoonlijke dagelijkse medicatie en zorg
ook voor wat extra voorraad in geval van
autopech of vertraging van de vlucht.
Denk hierbij ook aan de medicatie die
in de frigo bewaard moet worden zoals
insuline en sommige oogdruppels. Als je
twijfelt over de bewaaromstandigheden,
vraag dan je apotheker of arts om raad.

Voor tropische bestemmingen is het
belangrijk om het volgende te laten
voorschrijven door je arts:
Een antibioticum in geval van
reizigersdiarree
Antimalariapillen
Noodzakelijke vaccins (www.itg.be)
Tabletten om water drinkbaar te
maken
ORS : orale rehydratatie bij overgeven
en diarree

Wij staan steeds voor jullie klaar om
advies te geven i.v.m. de geschikte
reisapotheek. We wensen jullie vooral
een fijne en zorgeloze vakantie toe!

Checklist:
Dagelijkse medicatie
Pijn en koortswerende medicatie en eventueel een
ontstekingsremmer
Medicatie tegen misselijkheid en/of reisziekte
Middel tegen maagzuur
Middel tegen buikkrampen en/of diarree
Wondverzorging (pleisters, blarenpleisters,
ontsmettingsmiddel, wondhelende zalf, kompressen en
windels)
Insectenwerend middel
Kalmerende zalf tegen jeuk bij insectenbeten, allergie of
zonnebrand
Zonnecrème en lippenbalsem met een hoge
beschermingsfactor
Aftersun
Zalf tegen verstuiking en spierpijnen
Middel tegen gewrichtspijnen
Middel tegen allergie
Laxeermiddel
Oordopjes om te zwemmen, vliegen of te slapen
Een (teken-)pincet
Een nagel- of verbandschaar
Ontsmettende oogzalf of druppels
Schimmelwerende producten
Lenzen, lensvloeistof en (zonne-)leesbril
Koortsthermometer
Slaap of anti-jetlagmedicatie
Middel tegen hoest, keelpijn en verkoudheid
Maandverband of tampons
Voorbehoedsmiddelen
Medische toelating voor vervoer van geneesmiddelen,
vloeistoffen of spuiten bij vliegreizen
Identiteitskaart, reispas, reisdocumenten,
verzekeringsdocumenten, bloedgroepkaart,
medicatieschema, telefoonnummer arts en apotheker

Ik ga op reis en ik neem mee…

Leuke vakantieplannen in het vooruitzicht of een uitstap gepland?
Vertrek zorgeloos op reis met deze handige tips en checklist.
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Laat zware en
pijnlijke benen je
niet tegenhouden.

daflon 500 verlicht de symptomen van de chronische veneuze insufficiëntie.
Posologie bij de veneuze ziekte: 2 tb/per dag bij de maaltijd. Daflon® 500 mg (Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie) is een geneesmiddel. Lees aandachtig de bijsluiter en
vraag raad aan uw apotheker. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Goedkeuringsdatum van de medische informatie: 27/03/2018.

De bloedvaten in de benen moeten het bloed, tegen de zwaartekracht in, omhoog pompen. Dat gebeurt
door de beenspieren die de bloedvaten samenknijpen telkens wanneer ze samentrekken (spierpomp in
de kuit). Op regelmatige afstand zijn de bloedvaten in onze benen voorzien van boogvormige kleppen.
De kleppen in de bloedvaten functioneren als terugslagkleppen en voorkomen dat het bloed terug naar
beneden stroomt en zich daar verzamelt.
Bij een veneuze insufficiëntie kunnen de bloedvaten in
de benen hun taak, om het bloed terug naar het hart te
transporteren, niet meer voldoende uitvoeren.

Oorzaken van veneuze insufficiëntie
Het risico op de ontwikkeling van veneuze insufficiëntie neemt
toe met de leeftijd. Vrouwen hebben er vaker last van dan
mannen. De redenen hiervoor zijn de verschillende structuur
van het bindweefsel bij vrouwen en het hormoon oestrogeen.
Dat is ook waarom veneuze insufficiëntie vaker optreedt
tijdens de zwangerschap, als de oestrogeenconcentratie
hoger is. Bij veneuze insufficiëntie is er ook vaak sprake van
erfelijke aanleg. In dit geval zullen verschillende familieleden
aan deze aandoening lijden. Obesitas en activiteiten waarbij
iemand lang moet zitten of staan, kunnen ook bevorderend
werken voor het ontstaan van veneuze insufficiëntie.

Veneuze insufficiëntie

Veneuze insufficiëntie

Hoe herken ik veneuze insufficiëntie?
Veneuze insufficiëntie geeft aanleiding tot een hele reeks
symptomen en aandoeningen met steeds ernstigere
gevolgen:
Bij het eerste teken van veneuze insufficiëntie, zoals pijnlijke,
vermoeide, zware of gezwollen benen, fijne lijntjes en
spataders, moet een dokter-specialist uw benen onderzoeken.
Uw arts kan de toestand van uw veneuze systeem beoordelen
en aandoeningen en bloedstolsels die zich mogelijk gevormd
hebben, herkennen.

Hoe ontstaat veneuze insufficiëntie?
Als de kleppen in de bloedvaten niet meer goed sluiten,
kan het bloed terug naar beneden stromen en zich daar
verzamelen in de onderste delen van de benen. De
aderwand is niet bestand tegen de hogere druk en zet uit.
Het gevolg is dat de kleppen nog minder goed sluiten dan
voorheen. Uiteindelijk worden de uitgezette bloedvaatjes
zichtbaar als dunne lijntjes (spinnenweb) en de grotere
aderen als kronkelende blauwachtige spataders, die vaak
goed zichtbaar zijn onder de huid. Het bloed dat zich heeft
verzameld in de aders lekt ook naar buiten in het omliggende
weefsel. Gezwollen benen en dikke enkels zijn daarom ook
een teken van veneuze insufficiëntie. Als de ziekte zich nog
verder ontwikkelt, spreken artsen van chronische veneuze
insufficiëntie (CVI).

Opgezwollen benen en/of spataders zijn één van de eerste
symptomen van slecht-werkende bloedvaten. Herken ze
en doe er wat aan vooraleer het erger wordt en effectief
evolueert naar chronische veneuze insufficiëntie!
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Vrij bewegen met de nieuwe generatie
krachtige, natuurlijke producten,
ter ondersteuning Van kraakbeen en
soepele gewrichten, spieren en pezen
J-ixX INTENSE (30 of 60 natuurlijk gekleurde tabletten)
met bio-geoptimaliseerd kurkuma extract voor
een veel betere opname, met een hoge dosis actieve
gingerolen en shogaolen uit gember, met vitamine C en D
en een Boswellia serrata extract met de (wereldwijd)
hoogste concentratie aan AKBA,
een goed bestudeerd boswellia zuur
verkrijgbaar bij uw apotheek
voor meer informatie, mail naar info@ixx.be
www.ixx.be

Biocure MAX
Maximale energie
in een minimum van tijd*

ADV/PUB/0354/001/2018-09

Een dip net als je het beste van jezelf moet
geven op je werk, tijdens je studie of tijdens
het sporten? Biocure MAX, een energieboost
in tabletvorm voor instant energie en focus.
Een must voor wie steeds het maximum uit elk
moment wil halen. Verkrijgbaar in de apotheek.

* Vitamines B ondersteunen het energiemetabolisme. Ginseng is goed voor het
concentratievermogen. Cafeïne helpt om alert te blijven.
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Gezwollen benen
Tips voor het dagelijks leven om veneuze
insufficiëntie te voorkomen
•

Probeer niet te lang te zitten of te staan,
wissel dus regelmatig van positie

•

Ga regelmatig wandelen

•

Neem de trap in plaats van de lift

•

Activeer de spierpomp van de benen met sporten
zoals zwemmen, fietsen en stevig doorwandelen
of doe oefeningen met uw voeten om de veneuze
pomp te activeren

•

Versterk uw bloedvaten met oefeningen

•

Wisseldouches
vaatstelsel

Spataders

•

Drink voldoende

Spataders zijn uitgezette, oppervlakkige adertjes in de benen
die een netwerk vormen onder de huid. De afzonderlijke
spatadertjes zijn een paar millimeter lang, maar samen vormen
ze bundels van aderen in de benen, zoals een bezem. Vandaar
ook de naam bezemrijsvarices. Dunne bezemrijsvarices zijn
helderrood. Als ze groter worden, krijgen ze een blauwe tint.

•

Vermijd overgewicht

•

Draag geen schoenen met hoge hakken

•

Bij tintelingen in de benen kan medicatie soelaas
brengen.

•

Draag medische compressiekousen zodra u
de eerste tekenen (zware, vermoeide benen,
spataders,…) opmerkt

•

Stop met roken

Het bloed stroomt soms ook slecht terug als de bloedvaten
zich uitzetten bij hoge temperaturen. De benen kunnen
opzwellen in een ruimte die te warm is of in een ruimte met
vloerverwarming. De zwelling begint meestal bij de enkels.
Maar iedereen die gezwollen benen heeft, moet een arts
raadplegen, om na te gaan of het een symptoom is van een
ernstige vaataandoening.

Hoe ontstaan spataders en wat kan jij er aan doen?
De wand van de aders wordt slapper met het ouder worden.
Het bloed wordt niet langer snel genoeg getransporteerd
en verzamelt zich in de benen. Als de spataders alleen
oppervlakkig zijn, is de bloedsomloop in de benen nog
steeds gegarandeerd. Op zich zijn deze spataders dan ook
onschadelijk en vormen ze alleen een cosmetisch probleem.
Maar als je geen preventieve maatregelen neemt, kan het
probleem erger worden en evolueren naar chronische
veneuze insufficiëntie.

(koud-warm)

versterken

het

Veneuze insufficiëntie

Als u gezwollen benen en dikke enkels heeft na een lange
dag, dan kan dit aan verschillende oorzaken liggen. Als u veel
zit of staat, is de spierpomp in de kuiten die het bloed van de
benen via het veneuze systeem terug naar het hart voert niet
langer doeltreffend. Het bloed verzamelt zich in de aders.
Hierdoor lekt vloeistof weg naar het omliggende weefsel en
zwellen de benen op.

Wanneer spataders zicht uitbreiden over grote gebieden van
de huid, kan dat pijnlijk zijn. spataders kunnen echter ook
een teken zijn van een aandoening van de dieper liggende,
grotere aderen. Daarom moeten mensen hun benen laten
onderzoeken door een arts om een veneuze aandoening
vroegtijdig uit te sluiten.
Vaatkleppen die zijn aangetast, genezen niet. Maar
vaatkleppen die alleen minder goed werken, kunnen hun
functie herwinnen, ten minste voor een deel, met een
consistente compressiebehandeling.
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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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