
       

LENTE-ACTIES

€59,90 /st
€29,95/st 

€79,99 
€47,99 

ONBESCHIKBARE 
GENEES-
MIDDELEN  

3

BABYVOEDING 
EN VERTERINGS-
PROBLEMEN    
5

ALLERGIE     

11

MIGRAINE    

14

Lente 2020

ACTIES EN
KORTINGEN 

OP 
MIDDENPAGINA

€15,90/st
€7,95/st 

€

 URIAGE
Reinigend, micellair water

ORAL B Pro 2
Elektrische

tandenborstel

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS-40%

DIEET
Forte Pharma Slim Boost 

Dag&Nacht 120 caps

Magazine
Apotheek MEES - Apotheek CERESA 



DE BIOLOGIE IN DIENST VAN DE DERMATOLOGIE

Sensibio
H2O

Dankzij een samenstelling met alleen de strikt noodzakelijke 
ingrediënten wordt Sensibio H2O micellair water uitstekend 
verdragen door de huid en de ogen.

Sensibio H2O wordt ‘s morgens en ‘s avonds gebruikt en kalmeert,
ontzwelt en geeft een instant fris gevoel.

Zijn micellen zijn uniek: ze verwijderen efficiënt en snel make-up, 
onzuiverheden, overtollig huidsmeer en vervuilingsresten, 
maar respecteren daarbij de natuurlijke huidbarrière.



De lijst met onbeschikbare geneesmiddelen wordt 
elke dag langer, wat onvrede en frustratie brengt 
bij patiënten, artsen en apothekers. Op dit mo-
ment ontbreken er al 500 geneesmiddelen.

De situatie is problematisch en zowel de minis-
ter van Volksgezondheid als het FAGG (Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezond-
heidsproducten) werken aan een oplossing.

De patienten zijn uiteraard het grootste slacht-
offer van tijdelijke of defi nitieve onbeschikbaar-
heden. Wij als apothekers moeten ons vele keren 
per dag verontschuldigen dat het voorgeschreven 
geneesmiddel niet beschikbaar is of de artsen 
contacteren voor een alternatief geneesmiddel.

Wat zijn de oorzaken?

•  Reële onbeschikbaarheid, dus een écht voor-
raadtekort. Dit kan komen door:

- Fabricageprobleem
- Kwaliteitsprobleem
- Onbeschikbaarheid  van de grondstof
- Logistiek probleem (transport)
- Overmacht

• Stopzetting van het in handel brengen. Een 
fabrikant kan beslissen om een geneesmid-
del niet langer te produceren. Deze beslissing 
kan gebaseerd zijn op verschillende oorzaken, 
bijvoorbeeld fi nanciële, te weinig afzet, te veel 
concurrentie, maar ook andere redenen zoals 
productie, logistiek, bevoorrading.

Onbeschikbare geneesmiddelen

• Verdelingsproblemen:

- Lokaal probleem in de normale distri-
butie van een geneesmiddel. Een ge-
neesmiddel legt een hele weg af van bij 
de fabrikant tot bij de patiënt: Een fabri-
kant levert het geneesmiddel aan een 
groothandelaar of groothandelaarver-
deler. Deze verdeelt het geneesmiddel 
verder naar de apotheker door middel 
van meerdere leveringen per dag. Tot 
slot levert de apotheker het genees-
middel af aan de patiënt.

 - Tekorten door contingentering:

 De prijzen voor bepaalde geneesmid-
delen zijn niet in alle landen gelijk. 
Wanneer er grote prijsverschillen zijn 
voor eenzelfde geneesmiddel, tussen 
verschillende landen, zet dit de deur 
open voor een lucratieve aankoop en 
verkoop van geneesmiddelen tussen 
deze landen. Geneesmiddelen worden 
aangekocht in landen waar de prijs 
laag is, herverpakt (doosje en bijsluiter 
aangepast aan de landstaal) en door-
verkocht in landen waar de prijzen veel 
hoger liggen. In Europa geldt een vrij 
verkeer van goederen en diensten. Om 
hier paal en perk aan te stellen, leggen 
sommige fabrikanten quota vast per 
land. De fabrikanten berekenen met 
andere woorden hoeveel stuks van een 
geneesmiddel normaal nodig zijn in 
een bepaald land en proberen op die 
manier hun voorraden gecontroleerd 
op de markt te brengen per land. Voor 
deze berekening baseren de fabri-
kanten zich o.a. op het verbruik in het 
voorgaande jaar. Voor België wordt dus 
slechts een beperkt aantal loten gepro-
duceerd. Wanneer de vraag stijgt, zijn 
er tekorten.

 Het opleggen van quota per land kan 
de verkoop aan landen waar de prijs ho-
ger is, ook niet helemaal verhinderen. 
Wanneer dit gebeurt voor geneesmid-
delen die reeds gecontingenteerd zijn, 

O
n

b
es

ch
ik

b
ar

e 
g

en
ee

sm
id

d
el

en

3

X



is het probleem dubbel zo groot: de fabri-
kant maakt maar juist voldoende voor een 
bepaald land. Als in dat land de prijs lager is 
dan in de buurlanden en er worden ook nog 
eens geneesmiddelen doorverkocht naar 
naburige landen, is er een groot tekort ui-
teraard. De apotheker kan in deze gevallen 
het geneesmiddel niet meer bestellen bij 
de gewone groothandel-verdeler. Soms, in 
zeer uitzonderlijke gevallen, kunnen we als 
apotheker dit geneesmiddel dan toch nog 
rechtstreeks bij de firma bestellen, maar dat 
lukt jammer genoeg niet altijd.

Oplossingen en acties?

• Het FAGG investeerde in het behandelen en 
opvolgen van de onbeschikbaarheid van ge-
neesmiddelen. Zo worden er systematisch e-
mails gestuurd naar de farmaceutische firma’s 
om hun meldingen van onbeschikbaarheid op 
te volgen en worden de firma’s wettelijk ver-
plicht te melden wanneer er geneesmiddelen 
drie werkdagen niet beschikbaar zijn. Wanneer 
de onbeschikbaarheid risico’s met zich kan 
brengen, zoals voor de behandeling van be-
paalde ernstige ziektes, contacteert het FAGG 
de fabrikant van het betrokken geneesmiddel 
voor meer informatie. Ook de fabrikanten van 
mogelijke, alternatieve geneesmiddelen wor-
den verwittigd bij tekorten van concurrerende 
producten, om zo te kunnen anticiperen op 
een mogelijke toename van de vraag naar hun 
product.

• Door een nauwgezette opvolging is de duur 
van de onbeschikbaarheid voor de meeste ge-
neesmiddelen minder dan een maand of zijn 
er minstens alternatieve geneesmiddelen 
beschikbaar met dezelfde werkzame stof, in 
dezelfde dosering, dezelfde toedieningsweg 
en voor bepaalde geneesmiddelen is het ook 
belangrijk dat dit in dezelfde farmaceutische 
vorm is (bijvoorbeeld een verlengde afgifte ta-
blet).

• Wanneer er geen geneesmiddel beschikbaar is 
in België met dezelfde werkzame stof, dezelfde 
dosering en dezelfde toedieningsweg als het 
ontbrekende geneesmiddel, gaat de apothe-
ker, in samenspraak met de behandelende arts, 
op zoek naar een alternatief:

- een geneesmiddel met een andere werk-
zame stof  maar wel met een vergelijkbare 
werking

- een geneesmiddel met dezelfde werkzame 
stof maar in een andere dosis, waarbij de 
posolgie (inname per dag) wordt aangepast

- een magistrale bereiding (gemaakt door 
de apotheker) met hetzelfde actief be-
standdeel als het ontbrekende geneesmid-
del.

- Een geneesmiddel invoeren uit het buiten-
land met eenzelfde werkzame stof als het 
ontbrekende geneesmiddel. Jammer ge-
noeg gelden voor deze ingevoerde genees-
middelen niet dezelfde terugbetalingsvoor-
waarden als voor het ontbrekende product, 
waardoor de patiënt in dit geval soms een 
hogere eigen bijdrage moet betalen. In be-
paalde omstandigheden kan het FAGG een 
farmaceutisch bedrijf tijdelijk toestaan om 
loten van hetzelfde geneesmiddel in België 
in te voeren met dezelfde terugbetalings-
voorwaarden.

Gevolgen van geneesmiddelente-
kort

• Wanneer een goed alternatief is gevonden, 
komt de gezondheid niet dadelijk in gevaar. Er 
kunnen soms wel problemen optreden om-
wille van vergissingen (ander doosje, andere 
kleur en/of vorm van tablet, enzovoort), ver-
minderde therapietrouw van de patiënt en an-
dere reacties of nevenwerkingen ten gevolge 
van het alternatieve geneesmiddel. Soms kan 
het alternatieve geneesmiddel ook duurder 
zijn voor de patiënt. Als apotheker proberen 
we de patiënt steeds zo goed mogelijk uit te 
leggen wat het probleem is en zoeken we sa-
men naar de beste oplossing. Uiteraard speelt 
het juiste advies van de apotheker hierbij een 
grote rol.

• Een groter probleem stelt zich indien er geen 
alternatieven beschikbaar zijn. Zoals hierboven 
beschreven gaat de apotheker dan samen 
met de arts op zoek naar een alternatieve 
oplossing of zal de arts de initiële therapie 
herzien. Hierbij is een goede opvolging van de 
patiënt essentieel.

We kunnen besluiten dat de actuele geneesmid-
delentekorten en de contingentering van genees-
middellen voor belangrijke problemen zorgen in 
de dagdagelijkse praktijk. Het FAGG probeert tot 
een betere communicatie te komen met de fabri-
kanten en tussen apothekers en artsen. Ze heb-
ben een online platform “FarmaStatus” opgericht 
waarop er wordt gemeld welke geneesmiddelen 
ontbreken en hoelang ze niet beschikbaar zullen 
zijn. En de apothekers bedenken elke dag alle 
mogelijkheden en creatieve oplossingen zodat 
we onze patienten niet in de kou laten staan!
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Babyvoeding

Tijdens de eerste maanden van het leven van je 
baby, ben je als ouder aanzienlijke uren bezig met 
voeden. De keuze van de juiste voeding is van 
groot belang voor een optimale groei en ontwik-
keling van je baby. Er bestaat een groot aanbod 
babymelken. Dit zorgt soms voor de nodige ver-
warring. Goed advies is daarom essentieel. Wij hel-
pen u graag!

Algemeen beveelt de Wereldgezondheidsorgani-
satie (WHO) aan om 6 maanden exclusief borst-
voeding te geven. Hierna is er nood aan andere 
voedingsbronnen omdat de ijzervoorraad van de 
moeder uitgeput geraakt. Moedermelk verkiest 
de voorkeur omdat dit alle nodige bestanddelen 
bevat gemaakt door de moeder op vraag van de 
baby. Het biedt de baby daarenboven een extra  
bescherming tegen infecties en zorgt voor een 
lager risico op allergieën.

Tot 3 jaar krijgen kinderen bij voorkeur een aan-
gepaste melkvoeding samengesteld volgens 
de meest recente wetenschappelijke inzichten. 
Deze fl essenvoeding voldoet aan Europese nor-
men en aan de Belgische wetgeving inzake melk-
voeding voor zuigelingen.

We spreken van eersteleeftijdsmelk vanaf de 
geboorte tot 6 maanden. Startvoeding lijkt qua 
samenstelling best zo goed mogelijk op moeder-
melk, met een laag gehalte aan eiwitten en een 
lichte verteerbaarheid. Wei- of caseïne-overwe-
gende startvoedingen krijgen de voorkeur. Deze 
vormen de basis voor alle standaardmelken ver-
krijgbaar in de apotheek. 

Afhankelijk van de noden van de baby kan het zijn 
dat er moet overgeschakeld worden naar specifi e-
kere melken. Bij gezonde zuigelingen met famili-
ale voorgeschiedenis van allergie krijgt een hypo-
allergene melk de voorkeur. De lange eiwitketens 
worden dan in kleine(re) stukjes geknipt zodat de 

Babyvoeding en
verteringsproblemen

kans veel kleiner is dat het lichaam allergisch 
reageert. Hoe korter de eiwitketens, hoe minder 
kans op een allergische reactie. Deze hypo-aller-
gene melken zijn ook beter verteerbaar. Som-
mige baby’s hebben last van refl ux waarbij ge-
kozen kan worden voor anti-refl ux melk. Deze 
melk bevat een indikkingsmiddel, bijvoorbeeld 
aardappelzetmeel, wat zorgt voor een hogere 
viscositeit. De melk blijft op die manier ook dik-
ker in de maag, waardoor de refl ux vermindert.

Tweedeleeftijdsmelk geef je best in combi-
natie met vaste voeding. Ze is geschikt voor 
baby’s vanaf 6 maanden. In de periode van 12 tot 
18 maanden kan je overschakelen naar (bij voor-
keur niet-gezoete) groeimelk tot de leeftijd van 
3 jaar. Deze is verrijkt met mineralen, vitaminen 
en essentiële vetzuren. 

Vanaf 3 jaar mag je kind volle melk drinken. 
Magere en halfvolle melk zijn tot de leeftijd van 
4 jaar af te raden omdat ze te weinig vetten en 
energie bevatten voor je kind.

Verteringsproblemen bij kinderen

Ondanks al je goede zorgen wil de voeding van 
je kindje toch niet zo goed lukken. Heel wat 
baby’s kampen met verteringsproblemen. Al-
lergieën, refl ux, krampen, diarree, constipatie 
of een combinatie van deze, komen vaak voor. 
Meer dan de helft van de baby’s hebben, voor-
dat ze 6 maanden oud zijn, minstens 1 keer last  
gehad van verteringsproblemen. Heel vaak kan 
een verandering van voeding hier een oplos-
sing bieden. Het is niet altijd eenvoudig om 
uitgaande van de symptomen onmiddellijk tot 
een totale oplossing te komen. Soms is het ook 
een beetje zoeken en ondervinden. Dat vraagt 
telkens opnieuw tijd (enkele weken) om de baby 
te laten wennen aan bijvoorbeeld een nieuwe 
voeding.
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Reflux

Bijna 70% van de baby’s geeft dagelijks 1 tot 3 
keer een kleine hoeveelheid melk terug, zonder 
dat er een probleem is. Anatomisch gezien is het 
klepje dat de maag afsluit tegen terugvloeiing nog 
niet volgroeid. Naarmate de baby ouder wordt da-
len ook de klachten van reflux in de meeste geval-
len.

We spreken van ‘refluxziekte’ wanneer een kind 
wel ernstig last heeft van het terugvloeien van 
de maaginhoud. Dat is het geval wanneer er sto-
rende symptomen en/of complicaties zijn die een 
negatieve impact hebben op het welbevinden 
van het jonge kind. 

Tips bij lichte vormen van reflux:

- Leg je baby steeds op zijn rug te slapen. 
- Het bedje staat bijvoorkeur hoger aan het 

hoofdeinde en loopt dus naar beneden over de 
volledige lengte van het bedje. 

- Gebruik een licht-verteerbare melk die kan in-
gedikt worden. 

Koemelkeiwitallergie

Een allergie voor de koemelkeiwitten in flesvoe-
ding komt voor bij 2 tot 3% van de zuigelingen en 
is vooral erfelijk bepaald. Bij borstvoeding komt 
koemelkeiwitallergie veel minder voor (slechts 
0,5%) maar het is dus niet onmogelijk dat een baby 
allergisch reageert op borstvoeding.

Zoals bij reflux, verbetert de gevoeligheid voor koe-
melkeiwitten ook wanneer de baby ouder wordt. 
Wellicht heeft dit te maken met een betere ont-
wikkeling van de slijmvliezen in de slokdarm, als-

ook met een verdere ontwikkeling van het eigen 
afweersysteem van het kind. 

Een koemelkeiwit is een lange keten met alle-
maal aan elkaar geschakelde aminozuren. Bij een 
hypo-allergene melk zijn deze lange eiwitketens 
in stukken geknipt. Op die manier herkent het 
lichaam van de baby de eiwitketens niet meer als 
‘lichaamsvreemd’ en gaat het kind er niet meer 
allergisch op reageren. Het nadeel van deze hypo-
allergenen melken is dat ze een beetje duurder 
zijn dan de gewone babymelken en ook de smaak 
is minder goed.

In sommige gevallen volstaat een gewone hypo-
allergene melk niet. De eiwitketen op enkele plaat-
sen doorknippen is voor deze kinderen nog steeds 
onvoldoende. In dat geval bestaan er melken 
waarbij de eiwitketens volledig zijn doorgeknipt 
tot op het niveau van de aparte aminozuren. 
Dan zijn er helemaal geen eiwitketens meer aan-
wezig in de melk en is de kans op allergie mini-
maal.

Voor de leeftijd van 6 maanden wordt het gebruik 
van soja-melk afgeraden. 10 tot 15% van de zui-
gelingen met een koemelkeiwitallergie hebben 
immers ook een allergie voor het soja-eiwit maar 
soja-melk wordt vooral afgeraden omwille van de 
hoge concentratie aan phyto-oestrogenen (vrou-
welijk hormoon) in deze melk. Rijstmelk is dan een 
beter alternatief (bijvoorbeeld wanneer de prijs of 
de smaak van de hypo-allergene melk een té groot 
probleem vormt).
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Lactose-intolerantie

In normale omstandigheden is er een enzyme, 
lactase aanwezig in de dunne darm dat zorgt voor 
de omzetting van lactose. Hierdoor kan lactose 
worden opgenomen in het lichaam. Bij afwezig-
heid van het lactase-enzyme kan de lactose uit 
de voeding niet worden omgezet en dus ook niet 
worden opgenomen in de dunne darm. Hierdoor 
kan het kind klachten ondervinden zoals buikpijn, 
opgezwollen buik, krampen, winderigheid, diarree.

Lactose-intolerantie is eerder zeldzaam bij zuige-
lingen maar komt meer voor naarmate we ouder 
worden omdat de activiteit van het aanwezige 
lactase afneemt. Het voorkomen van een lactose-
intolerantie is vrij eenvoudig vast te stellen door 
middel van een ademtest door een pediater.

BABYMELKKAART
Spaar voor gratis MUSTELA-producten in onze 
apotheek!

Per 10 aangekochte babymelken ontvangt u een 
gratis Mustela-product zoals de 2in1 wasgel, voch-
tige doekjes, luiercrème, gelaatscrème of toilet-
melk.

En vergeet vooral niet: Wij staan 
graag klaar om u te adviseren en 
te helpen waar we kunnen bij de 
goede zorgen voor uw baby!

BABYMELKSPAARKAART

Naam baby:
..................................................................

Geboortedatum baby:
..................................................................

Adres:

..................................................................
..................................................................

E-mailadres:
..................................................................

Wenst u mailings te ontvangen met  
actieproducten? (o.a. van mustela) (4x/jaar)

❏ Ja      ❏ Nee
Wenst u uitnodigingen te ontvangen voor  

infodagen i.v.m. de verzorging van uw kind?

❏ Ja      ❏ Nee Ik geef hierbij mijn toestemming aan de apotheek 

om bovenstaande gegevens te verwerken:Handtekening:
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PLUS

www.flexofytol.be
* Alleen verkrijgbaar in uw apotheek

DE REVOLUTIEDE REVOLUTIE
voor uw GGEEWWRRIICCHHTTEENN,, 
SPIEREN & PEZEN

www.tilman.be •      /labotilman

SPIEREN & PEZEN

     Vraag uw

  GETROUWHEIDSKAART 

& BESPAAR 20,90€*

FLEXOFYTOL-PLUS_BE_pub-mees-apotheek_A5-paysage_NL_2020-01.indd   1FLEXOFYTOL-PLUS_BE_pub-mees-apotheek_A5-paysage_NL_2020-01.indd   1 24/01/20   14:2224/01/20   14:22

B
ab

yv
oe

d
in

g
 e

n
 v

er
te

ri
n

g
sp

ro
b

le
m

en
 

7



LENTE-ACTIES

1+1
GRATIS

SHAMPOO
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

€18,00/st
€9,00/st

€59,90/st
€29,95/st

€15,00/st
€7,50/st

€19,89/st
€9,95/st €35,20

€15,75/st
€7,88/st

€13,65/st
€6,83/st

€13,65/st
€6,83/st

Forte Detox 5
500 ml

Complete formule met 
hoge concentratie ont-
giftende bestanddelen: 

detox, drainerend en 
betere spijsvertering

Slim Boost 
Dag&Nacht 

120 caps
Innovatief 

afslankproduct 2020.
Algemene werking 

voor
 gewichtsverlies

Uriage 
creme lavante 

500 ml
wasgel voor haar en 

lichaam

Wasgel 
750 ml
voor baby en kind

Shampoo 
500 ml

voor baby en kind

Toiletmelk 
500 ml

voor baby en kind

 Bioderma
micellair water Sensibio

500 ml

 Pilos
Capsules tegen haaruitval

3 maanden

MUSTELA

in gewone fl es of fl es 
met doseerpomp  

+ Gratis shampoo 
ter waarde van €8,50 

€

 (van 15/3/2020 tot 15/6/2020)

1+1
GRATIS

€15,90/st
€7,95/st

Uriage 
micellair water

voor gewone huid 
of gevoelige huid

€20,95
€12,50

Pillendoos

€109,99
€59,40

Bloeddrukmeter

Hartmann Veroval 
duo control  
Hartmann Veroval 

Fisamed XL color  
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2+1
GRATIS

+ GRATIS DOOS
VAN

56 TABLETTEN
t.w.v €20,90

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

€56,40

€10,6/st
€5,30/st

€79,99/st
€47,99/st

€39,99/st
€27,99/st

€13,00/st
€6,50/st

CAUDALIE DOUCHEGEL
In 4 geuren naar keuze: Eau des vignes, Fleur de 

vigne, Rose de vigne en The de vigne

Oral B Pro 2
elektrische

tandenborstel
Zeer kwaliteitsvolle elektrische tandenborstel

Oral B KIDS
elektrische

tandenborstel
Zeer kwaliteitsvolle elektrische tandenborstels voor kids

VICHY DEODORANTS
1 kopen + 1 gratis ACTIE geldig op alle deodorants van VICHY

Frozen of Cars

FROZEN /STARWARS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

€14,10/st
€7,05/st

€15,95/st
€7,98/st

€8,5/st
€4,25/st

 Caudalie Shampoo
Zachte shampoo 

voor normaal haar
200ml

 Disney vitamines 
voor kids

Algemene vitamines  in zachte 
gummies voor kids

 Mustela doekjes
Reinigende, vochtige doekjes 

voor de normale huid

 Tilman Elimin 
Turn&Go

Elimin Turn&Go in 3 smaken (ananas, 
mojito en rode vruchten) + mixpack

Ideaal voor soepele ge-
wrichten en spieren obv 
curcuma en boswellia

 Flexofytol plus 
 182 tabletten

€15,95/st
€7,98/st

gummies voor kids

2+1
GRATIS

€14,90/st
€9,94/st

Zeer kwaliteitsvolle elektrische tandenborstels voor kids

-40%

-30%

1 kopen + 1 gratis ACTIE geldig op alle deodorants van VICHY
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met STAMMEN IN MICRO-CAPSULESIN MICRO-CAPSULES

dankzij kola(4)dankzij kola
s’Nachts!

dankzij kola(4)

s’Nachts!s’Nachts!
&

dankzij maté(1)

&
dankzij maté(1)

Overdag

Voedingssupplement. Vraag raad aan uw apotheker.  In het kader van een gevarieerde en evenwichtige voeding, een gezonde levenswijze en regelmatige fysieke inspanningen.  

(1)Maté bevordert gewichtsverlies als aanvulling op een dieet, draagt bij tot vetoxidatie en tot de drainage van het lichaam. (2)Nopal helpt de eetlust te verminderen.
(3)Kurkuma helpt de ophoping van vet te beperken en vergemakkelijkt de verwijdering ervan.  (4)Kola helpt vet te verbranden, en ondersteunt het afslanken en de dieetkuren.
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Wat is allergie? 

Allergie is een overdreven reactie van ons eigen 
immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen 
(ook allergenen genoemd). Allergenen komen via 
de huid of via de luchtwegen het lichaam binnen, 
waarna ons immuunsysteem deze allergenen 
onschadelijk probeert te maken met een soms 
‘overdreven’ allergische reactie. Ongeveer 1 op 3 
mensen reageren met een dergelijke overgevoe-
ligheidsreactie wanneer hun lichaam in contact 
komt met allergenen zoals huisstofmijt, pollen of 
stuifmeelkorrels, huidschilfers van dieren, insec-
tenbeten, koemelk, kleurstoffen of andere voedsel-
bestanddelen.

Bij een allergische reactie komt er in het lichaam 
een overgevoeligheidsreactie op gang waarbij an-
tistoffen worden vrijgezet, bijvoorbeeld Histamine. 
De vrijzetting van dit histamine is de oorzaak 
van de typische symptomen bij een allergie zoals 
niezen, huiduitslag, loopneus, tranende ogen, be-
nauwdheid, diarree.

Soorten allergieën?

Je kan allergisch zijn aan alles: van graspollen tot 
koemelk en kleurstoffen; van nikkel en latex tot 
wespen en muggen en zelfs geneesmiddelen! Er 
zijn verschillende manieren om je te testen op een 
allergie bij de dokter: meestal wordt een bloed-
staal afgenomen of wordt het allergeen op je rug 
aangebracht en na een aantal dagen wordt er ge-
keken hoe je huid al dan niet heeft gereageerd.

Gevaarlijk?

Meestal is een allergische reactie niet levensbe-
dreigend. Soms kan er echter een anafylactische 
shock optreden en moet je onmiddellijk naar 
spoed of bel je de hulpdiensten. Deze allergische 
reactie is zo hevig en ernstig waarbij meerdere or-
ganen in het lichaam betrokken zijn. Kenmerken 
van zulke reactie zijn: moeilijk ademen, aanhou-
dend hoesten, zwelling van tong en keel, buikpijn 
en/of braken tot zelfs het verlies van je bewustzijn.

Allergie

Middelen tegen allergie?

De beste remedie tegen allergie is het contact 
of de blootstelling aan het allergeen te vermij-
den of te beperken. Dit is echter niet altijd mo-
gelijk en bij late allergische reacties is het moei-
lijk om een verband te leggen tussen oorzaak en 
gevolg. Het is met andere woorden soms een 
moeilijke zoektocht om te achterhalen waarvoor 
je allergisch bent.

Preventieve tips tegen allergie:

- Verlucht je kamer ’s ochtends kort en sluit 
dan de ramen.

- Vaak stofzuigen.
- Beddegoed wekelijks verversen.
- Vermijd blootstelling aan pollen en grassen, 

dus ga beter niet wandelen door velden en 
bossen, bij droog weer in het voorjaar. Voorzie 
eventueel een beschermende bril en bedek 
het haar. Neem een douche na het wandelen 
en trek nieuwe kleding aan om achteraf zo-
veel mogelijk pollen te elimineren.

- Hou in je wagen de ramen gesloten.

Vermits de symptomen van allergie een gevolg 
zijn van de vrijzetting van histamine in het li-
chaam, heten de middelen die helpen tegen 
allergie, anti-histaminica. We kunnen ze ofwel 
lokaal gebruiken onder de vorm van een neus-
spray of een oogdruppel, ofwel met een tablet
innemen via de mond. Dergelijke middelen 
geven snel verlichting van de allergische symp-
tomen, zonder noemenswaardige nevenwer-
kingen.

- Neusspray: helpt vooral bij niezen en een 
loopneus. Deze neussprays bevatten een 
anti-allergisch middel of cortisone en mogen 
gedurende het hele allergieseizoen gebruikt 
worden.

- Oogdruppels: verhelpen jeukende en tra-
nende ogen. De meeste van deze druppels 
zijn tot 1 maand na opening bruikbaar. Men 
mag de druppels 2 tot 3 maal per dag gebrui-
ken, gedurende het hele allergieseizoen. 

- Tabletten (Anti-histaminicum): helpen snel, 
zowel tegen jeuk, lopende neus als tranende

Niezen, huiduitslag, jeuk, verstopte of lopende neus, tranende ogen: typische syptomen van een al-
lergie. Maar wat is dat juist? Wat gebeurt er in je lichaam en hoe reageer je best?
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ogen. De antihistaminica van de oudere ge-
neratie hebben als nadeel dat ze sufheid en 
slaperigheid veroorzaken. Daarom raadt men 
aan om deze ’s avonds voor het slapengaan te 
nemen. Er bestaan ook nieuwere soorten die 
minder sufmakend zijn. Sommige geneesmid-
delen tegen allergie zijn enkel verkrijgbaar mits 
voorschrift van een arts. Een antihistaminicum 
zal het lichaamseigen histamine blokkeren 
waardoor de allergische reactie niet tot stand 
kan komen. De verschillende anti-histaminica 
verschillen onderling qua sterkte. 

- Corticosteroïden: Voor hevige allergische re-
acties kan de arts een corticosteroïd voorschrij-
ven. Deze geneensmiddelen werken snel tegen 
allergische reacties en verminderen eventuele 
ontstekingsreacties.

- Crèmes/Gels: helpen tegen een jeukende, al-
lergische huiduitslag. Men kan kiezen tussen 
een lichte cortisonecreme (max. 7 dagen ge-
bruiken) of een creme die een anti-allergicum 
bevat (vooral aangewezen bij jeuk). 

Pollenkalender: tijdens deze maanden is de kans 
op hooikoorts het grootst.

Allergie of gewone verhoudheid?

Een allergie wordt vaak verward met een verkoud-
heid. 

Bij een gewone verkoudheid heeft u gemiddeld 
7 tot 10 dagen last van o.a. verstopte of lopende 

neus. Houden de symptomen langer aan en heeft 
u ook last van niezen, jeuk, prikkende of tranende 
ogen, dan heeft u wellicht eerder een allergie. 
Voor een allergische reactie moeten niet alle 
symptomen gelijktijdig aanwezig zijn. Ook bij een 
allergische reactie kan het zijn dat je enkel last 
hebt van bijvoorbeeld een lopende neus.

Bij een gewone verkoudheid kan een klassieke 
neusspray helpen om de neus open te maken 
(o.b.v. xylomethazoline, naphazoline,…). Deze sprays 
werken onmiddellijk en geven een snelle verlich-
ting van de verstopte neus. 

Het nadeel is dat u deze neussprays maximum 
vijf tot zeven dagen achter elkaar mag gebruiken. 
Dat is voldoende voor een gewone verkoudheid 
maar bij een allergische rhinitis (neusloop ten ge-
volge van allergie) zijn de klachten na 7 dagen nog 
niet voorbij!

Het gevaar bestaat er in dat u deze neussprays 
een té lange periode gebruikt. En dat is nu net 
het probleem! Het neusslijmvlies raakt hieraan ge-
wend en gaat niet meer ontzwellen zonder neus-
spray te gebruiken. Met als gevolg dat er steeds 
een verstopte neus is en dat de neusspray dus ook 
voortdurend gebruikt wordt. Een viscieuze cirkel!

Maar er zijn ook neussprays met corticosteroï-
den. 

De dosis cortisone in deze neussprays is zeer 
klein en er wordt nog minder in ons lichaam op-
genomen. Het voordeel van de neussprays met 
een corticosteroïd is dat je deze gedurende een 
lange tijd mag gebruiken en dat moet slechts 1 
keer per dag. 

Enkele aanbevelingen voor het goed gebruik 
van een neusspray die cortisone bevat:

- Snuit de neus eerst zachtjes vooraleer de spray 
te gebruiken.

- Het fl esje goed te schudden.
- 1 of 2 puff(s)/verstuiving(en) per neusgat, 1x per 

dag.
- Tijdens de verstuiving mag dit lichtjes opgesno-

ven worden.
- Het is belangrijk om naar de neusvleugel (bui-

tenkant van de neus) te richten.
- Hou er rekening mee dat het enkele dagen 

duurt (3 tot 5 dagen) vooraleer je effect hebt 
van deze neusspray.  Indien nodig kunt u de 
eerste dagen ook nog een klassieke, ontzwel-
lende neusspray gebruiken, samen met de cor-
tisone neusspray. 

A
lle

rg
ie

12



Vrij bewegen
met de nieuwe generatie krachtige, 
natuurlijke producten, ter ondersteuning 
van kraakbeen en soepele gewrichten, 
spieren en pezen.

J-ixX INTENSE 30 | 60 (tabletten) 

• Bio-geoptimaliseerd kurkuma extract 
voor een veel betere opname. 

• Een hoge dosis actieve gingerolen en 
shogaolen uit gember.

• Vitamine C & D. 
• Een Boswellia serrata extract met de (wereldwijd) 

hoogste concentratie aan AKBA, 
een goed bestudeerd boswellia zuur.

Verkrijgbaar in uw apotheek.
Meer info via info@ixx.be
of www.ixx.be.

www.etixxsports.com

.com

tested for WADA banned substances

www.etixxsports.com

goal
fuel

your
#FuelYourGoal

Etixx_Ad_A5_landscape_0120.indd   2Etixx_Ad_A5_landscape_0120.indd   2 30/01/20   15:0130/01/20   15:01

13



Wist u dat België en Nederland twee landen zijn 
waar migraine meer voorkomt dan in andere lan-
den?

Verloop en symptomen

Onderzoek heeft aangetoond dat migraine in een 
aantal chronologische fases verloopt:

-  de prodromale fase = de aanloopfase die uren 
of dagen kan duren

-  de aurafase = inititatiefase die enkele minuten 
tot een uur kan duren

-  de migrainefase = de pijnfase die meestal 4-72 
uur duurt

-  de postdromale fase = de herstelfase die uren 
tot dagen duurt

Migraine kan worden onderverdeeld in minstens 
7 verschillende migrainetypes. De pathologie 
wordt dus sterk persoonlijk bepaald. De symp-
tomen die gezien worden bij migraine zijn zeer 
uiteenlopend en verschillend van persoon tot per-
soon, zowel wat betreft de aard als de ernst van 
het symptoom.

Tijdens de aanloopfase kunnen vermoeidheid, 
verminderd denk- en concentratievermogen, 
gemoedsveranderingen, spierstijfheid (nek), ver-
hoogde gevoeligheid voor geuren, kleuren, ge-
luiden of smaken, misselijkheid, darmkrampen, 
maagpijn of verhoogd verlangen naar bepaalde 
voedingsstoffen optredende symptomen zijn. 

Visuele stoornissen, reuk- of hoorstoornissen, 
gevoelsstoornissen, duizeligheid en evenwichts-
verlies, bewusteloosheid, spraakstoornissen, ge-
voeligheid voor licht en prikkels en verwarring 
en concentratieverlies worden beschreven in de 
volgende fase, de aurafase. Vele van deze symp-
tomen kunnen van de ene fase in de andere over-
lopen waardoor de verschillende fases vaak niet 
duidelijk gescheiden kunnen worden. 

Tijdens de migraine- of pijnfase treedt de klas-
sieke, typsich kloppende hoofdpijn op bij de meer-
derheid van de migrainepatiënten. Daarnaast kan 
ook tijdens deze fase lichtschuwheid en gevoe-
ligheid voor geluid optreden. De kleinste prikkel 
kan namelijk leiden tot misselijkheid en braken. 

Migraine

Om deze fase aangenaam en draaglijk te maken, 
wordt geadviseerd om in een stille donkere kamer 
door te rusten zodat vermoeidheid en eventueel 
concentratieverlies niet leidt tot verdere uitput-
ting. Dit bevordert ook het herstel.

Naast de bovengenoemde symptomen kan na de 
migraine-aanval een katergevoel de kop opsteken. 

De beleving van de aandoening is heel verschil-
lend van persoon tot persoon en heeft bij de ene 
persoon een veel meer ingrijpend karakter dan bij 
een andere persoon. De meeste patiënten hebben 
last van verminderd denkvermogen en prikkelge-
voeligheid, maar de rest van de symptomen die 
kunnen optreden bestaan uit een brede waaier 
waardoor iedereen onmogelijk aan één bepaald 
beeld kan gekoppeld worden en individuele bege-
leiding en behandeling noodzakelijk is.

Oorzaken

Het ontstaan van migraine is niet volledig opge-
helderd en verschillende factoren kunnen als oor-
zaak gezien worden: 

- erfelijke component
- minder zuurstof in de hersenen
- verstoorde energievoorziening van de hersenen

Er is geen éénduidig antwoord op de vraag wat de 
oorzaak van migraine is en verder onderzoek dient 
te gebeuren. 

Behandeling

Vermijd uitlokkende factoren

Zoal eerder besproken treedt migraine aanvals-
gewijs op. Het is zelfs zo dat sommige patiënten 
een aanval voelen opkomen. Deze aanval kan 
ingeleid worden door een uitlokkende factor, een 
trigger. Deze factoren kunnen van uiteenlopende 
aard zijn. Het kan gaan om een bepaalde geur, 
kleur of smaak, lichamelijke inspanning, hor-
monale verandering (menstruatie, overgang), 
veranderingen in het weer (drukveranderingen), 
kwalitatief slechte slaap of te weinig vochtin-

M
ig

ra
in

e

Migraine is een neurovasculaire aandoening, zowel het zenuwstelsel als de bloedvaten spelen een rol 
in deze pathologie. Migraine-aanvallen treden op wanneer, na een tijdelijke vernauwing, een verwij-
ding van de bloedvaten in de hersenen plots optreedt.
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name, bepaalde voedingsstoffen of sommige 
geneesmiddelen. Door deze triggers te vermijden 
kan vaak een migraine-aanval minder optreden of 
vermeden worden. 

Preventieve behandeling

• Ribofl avine

Bij 60% van de migrainepatiënten ziet men een 
vermindering van de aanvalsfrequentie bij het 
nemen van ribofl avine in hoge dosis, namelijk 
400mg/dag, na 3-4 maanden. Hierbij moet op-
gemerkt worden dat het lichaam de ribofl avine 
uitscheidt via de urine, wat een fl uorescerende 
geelverkleuring van de urine met zich meebrengt. 
Wees hiervan dus op de hoogte. 

• Co-enzym Q10

Co-enzym Q10 vermindert de aanvalsfrequentie, 
de misselijkheid en het aantal hoofdpijndagen in 
een dosering van 3 keer 100mg per dag. 

Wanneer twee of meer migraine-aanvallen per 
maand optreden, kan een preventieve behan-
deling overwogen worden. Bij het optreden van 
hevige en langdurige hoofdpijn of onvoldoende 
werkzaamheid van een therapie kan dit eveneens 
overwogen worden.

Medicamenteuze behandeling

Paracetamol wordt bij milde aanvallen altijd als 
eerste keuze gegeven om de pijn te verlichten. 
Dit kan eventueel vervangen of gecombineerd 
worden met Ibuprofen bij zwaardere aanvallen. 
Ook diverse combinatiepreparaten, waarbij para-
cetamol wordt geassocieerd met ibuprofen of caf-
feïne, worden door vele migraine-patiënten goed 
onthaald. 

Wanneer deze zelfzorggeneesmiddelen onvol-
doende soelaas brengen kan uw arts hogere doses 
ibuprofen voorschrijven of een geneesmiddel uit 
de familie van de triptanen (Zolmitriptan, Suma-
triptan,…). 

Een anti-emeticum kan toegevoegd worden bij 
aanwezigheid van misselijkheid of braken. 

Er is geen éénduidige therapie die voor alle mi-
grainepatiënten aanslaat. Vaak is het een kwestie 
van ‘trial and error’ om een goede therapie voor 
een bepaalde patiënt te vinden. Migrainepatiënten 
reageren vaak heel verschillend op een bepaalde 
therapie. De persoonlijke factor van deze patholo-
gie moet dus altijd in acht genomen worden.
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Geniet van de nieuwe EQC met een bijzonder uitgebreide standaarduitrusting, uitgebreide 
laadmogelijk heden, een bereik van ruim 400 kilometer (volgens de WLTP testcyclus) en 
bovendien 8 jaar garantie op de accu. Ontdek hem nu op mercedes-benz.be, of kom langs 
bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz.

De nieuwe EQC.
Vanaf € 895,00/maand excl. BTW in huur op lange termijn(2).

(1) Deze actie is geldig van 01/02/2020 t.e.m. 29/02/2020 bij de bestelling en levering van een Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC bij een Erkend Concessie-
houder Mercedes-Benz. De actie omvat de levering en installatie van een EVBox Elvi met 22 kW laadvermogen, 6m vaste laadkabel en kabel houder, alsook 
de herkeuring van de aanpassingen aan de elektrische installatie. Betreft een standaard muurinstallatie, inclusief 15 m bekabeling en een enkele vloer- of 
muurboring, steeds exclusief graafwerkzaamheden. De klantwaarde bedraagt € 1.770 ex. btw. Eventuele extra kosten die de € 1.770 zouden overschrijden, 
zijn steeds ten laste van de klant, zo ook het verplicht jaarlijks abonnement van € 48 ex. btw voor de facturatiedienst mbt de vergoeding van thuislaadkosten. 
Deze actie is niet inwisselbaar in contanten.
(2) Select & Drive Huur op lange termijn voor een EQC 400 4MATIC (Aanbevolen actieprijs: € 77.464,20 incl. BTW, voor standaarduitvoering). 
Looptijd 48 maanden. 10.000 km/jaar. Dit bedrag is bevat de fi nanciële huur, taksen (BIV en rijtaks), onderhoud en mechanische herstellingen, zomerbanden 
en verzekering BA en CascoService (Bonus Malus 00 - Postcode: 1200 - onder voorbehoud van schadeattest). Actie geldig van 01/02/2020 t.e.m. 
29/02/2020. Deze off erte is bestemd voor professioneel gebruik. Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier en van tariefwijzigingen. 
Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV, Tollaan, 68, B-1200 Brussel - BTW: BE 0405.816.821 - RPR Brussel Erkend verzekeringsagent FSMA 14855A.

Gratis wallbox & installatie 
t.w.v. € 1.770 excl. btw(1).

Uw Erkende Concessiehouders en Servicepunten Mercedes-Benz

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

22,4 - 25,0 kWh/100 KM • 0 - 0 G/KM CO2 (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.  
Milieu-informatie  KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.
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