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Bijna iedereen heeft wel eens last van een opgeblazen gevoel, brandend maagzuur of een zure oprisping. Bij de meeste lichte maagklachten kunnen, naast simpelweg afwachten, aanpassingen op het
vlak van voeding en levensstijl al helpen om de klachten te verlichten. Wanneer de klachten je dagelijkse leven verstoren, blijven aanslepen of steeds terugkomen, zijn geneesmiddelen te overwegen. Hoe
dan ook zullen geneesmiddelen, maagzuurbinders of maagzuurremmers, je niet genezen, ze kunnen
enkel de klachten beperken en je dus klachtenvrij houden.

DE SPIJSVERTERING

REFLUX OF MAAGZUUR

De spijsvertering is een ingewikkeld proces waaraan verschillende organen meewerken. Het start
allemaal in de mond. Daar wordt het voedsel fijn
gekauwd en vermengd met speeksel, waarin verteringsenzymen zitten. Wanneer we het voedsel
doorslikken, komt het in de slokdarm terecht.
De spieren in de slokdarmwand trekken ritmisch
samen waardoor het voedsel langzaam naar de
maag wordt gestuwd. Bij de overgang van de
slokdarm naar de maag zit een sluitspiertje dat
opengaat als er voedsel vanuit de slokdarm naar
de maag gaat, en dat daarna opnieuw sluit. Zo
kunnen voedsel en maagsap uit de maag niet
terugstromen in de slokdarm. In de maag wordt
het voedsel vervolgens gekneed en vermengd
met maagsap. In dit sap zitten zoutzuur en verteringsenzymen die het voedsel gedeeltelijk verteren. De maag zelf heeft een dikke slijmvlieslaag
die de maagwand beschermt tegen het zure
maagsap. Na verwerking in de maag komt het
voedsel terecht in de dunne darm, waar het belangrijkste deel van de spijsvertering plaatsvindt.
Ook daar bevinden zich verteringsenzymen die
het voedsel verder verwerken tot voedingsstoffen.
Deze voedingsstoffen kunnen via de darmwand
in het bloed komen en op die manier gebruikt
worden voor het hele lichaam. Voedsel dat niet
kan worden verteerd, gaat naar de dikke darm.
Daar worden de onverteerbare resten ontdaan van
vocht en zouten. Die ontlasting wordt tijdelijk opgeslagen in de endeldarm en verlaat het lichaam
via de anus.

Het spijsverteringsstelsel werkt niet altijd naar
behoren: brandend maagzuur, pijn, zure
oprispingen, een opgeblazen gevoel. Dat
kan in de meeste gevallen geen kwaad en
vaak gaan deze klachten vanzelf weer over.
Als je regelmatig last hebt van maagklachten
kan dat wel erg hinderlijk zijn. Zo’n 25 tot 40
% van de Belgen heeft regelmatig last van
maagklachten. Als de maagklachten langer
dan 2 tot 3 maanden aanhouden of blijven
terugkeren, spreken we van chronische
maagklachten.

Maagzuur

Maagzuur

Reflux, waarbij de maaginhoud terugvloeit
naar de slokdarm of de mond, komt zeer
vaak voor. Reflux is meestal niet te wijten aan
een overproductie van maagsappen, maar
aan een probleem met de sluitspier die de
slokdarm met de maag verbindt. Normaal
gezien is die spier gesloten en gaat ze alleen
open om het eten naar de maag door te laten,
zodat de maaginhoud niet terugstroomt naar
de slokdarm. Maar soms opent ze zich te pas
en te onpas, bv. na een zware maaltijd, of sluit
ze niet meer. Wanneer dat frequent gebeurt
of lang blijft duren, geeft dat problemen.
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Maagzuur

De meest voorkomende klacht is een branderig
gevoel achter het borstbeen. Reflux kan zich in
een aantal gevallen ook op een heel andere manier uiten, waarbij je niet meteen aan maagzuur
denkt: pijn bij het slikken, pijn in de borst gelijkend
op hartklachten (die kan uitstralen naar de hals,
de rug en tussen de schouderbladen), nachtelijke
hoest, heesheid, het gevoel een brok in de keel te
hebben, overmatige speekselproductie en beschadiging van het tandglazuur.

Geneesmiddelen

Als de refluxklachten echter lang blijven bestaan
en niet afdoende worden behandeld, kan de slokdarm beschadigd raken. De slokdarm heeft, in
tegenstelling tot de maag, immers geen speciale
beschermlaag en het slijmvlies kan ontsteken
door regelmatig contact met de zure maaginhoud. Dit noemen we slokdarmontsteking.

Maagzuurbinders: Maagzuurbinders of antacida
binden aan het maagzuur en neutraliseren zo de
werking ervan. Ze beperken zo de inwerking van
het maagzuur op de wand van de slokdarm en
de maag, en kunnen de pijn verlichten. Sommige
antacida bevatten ook alginaat, dat als het ware
een beschermend laagje gel op de slokdarm- en
maagwand aanbrengt. Deze geneesmiddelen
zijn vooral geschikt om sporadische en milde
klachten te behandelen. Maagzuurbinders werken vrij snel, maar kort. Je neemt het middel in
op het ogenblik dat je klachten hebt. Nadat het
maagzuur is geneutraliseerd, maakt de maag als
tegenreactie echter extra zuur aan, waardoor de
klachten kunnen terugkeren. Bij correct gebruik
zijn ze doorgaans veilig. Maagzuurbinders zijn
zonder voorschrift te koop in de apotheek.

Behandeling
De behandeling van maagklachten verschilt naargelang van de frequentie, de duur en de ernst van
de klachten. Een behandeling is niet altijd nodig,
zeker wanneer de klachten niet echt ernstig zijn
en niet dikwijls voorkomen. Soms verdwijnen de
klachten immers vanzelf. Het doel van de behandeling is de levenskwaliteit van de patiënt verbeteren door de klachten te verminderen. Soms
lukt dit al door de voeding en de levensstijl aan te
passen, al dan niet in combinatie met geneesmiddelen.
Wat kan je zelf doen?
Let op je voeding:
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•

Eet gezond en evenwichtig.

•

Vermijd uitgebreide en vetrijke maaltijden.

•

Vermijd alcohol, koolzuurhoudende
dranken, koffie, chocolade, pepermunt,
scherpe kruiden of citrusvruchten.



Als je met overgewicht kampt, helpt afvallen
vaak om de klachten te verminderen.



Stop met roken. Roken heeft, naast andere
negatieve gevolgen, een verhoogde productie van maagzuur tot gevolg en een verslapping van de sluitspier tussen de maag en de
slokdarm.



Zet het hoofdeinde van je bed een tiental
centimeter hoger.



Draag geen knellende kleding ter hoogte
van de maag.

Enkel wanneer de klachten je dagelijkse leven te
fel verstoren, of als de klachten blijven aanslepen
of steeds opnieuw terugkomen, zijn geneesmiddelen te overwegen. Hoe dan ook zullen geneesmiddelen je niet genezen, ze kunnen enkel de
klachten beperken. De meest gebruikte geneesmiddelen werken voornamelijk in op het maagzuur.

Maagzuurremmers: Als maagzuurbinders onvoldoende helpen, kun je een maagzuurremmer
proberen. Je maag zal minder zuur aanmaken,
waardoor de maagsappen minder agressief
worden en je minder klachten hebt. Het effect
van deze middelen houdt langer aan dan bij
maagzuurbinders, maar het vergt wel iets meer
tijd vooraleer deze geneesmiddelen effect hebben. Het kan tot een tweetal dagen duren. Ze
zijn daarom ook beter geschikt voor langdurig
gebruik. De ontdekking van deze geneesmiddelen heeft een ware revolutie in de geneeskunde
veroorzaakt. Ze behoren tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen ter wereld. Over het
algemeen kun je deze geneesmiddelen niet vrij
(zonder voorschrift van de arts) verkrijgen in de
apotheek, behalve de kleinste verpakkingen van
omeprazol en pantoprazol (in een lage dosis).
Maagzuurremmers neemt men meestal beter
niet langer dan 2 maanden. Als de behandeling
niet meer nodig is, kun je de behandeling met
maagzuurremmers gecontroleerd afbouwen of
stopzetten.
Bron: www.riziv.be>publicaties>Consensusvergaderingen.

Brandend maagzuur? Maagpijn?
• Riopan vermindert het teveel aan zuur in je maag en
vormt een beschermende laag op de maagwand.
• Praktische zakjes.
• Karamelsmaak.
50 zakjes € 17,90

Hoe gebruik je Riopan?
• De zakjes moeten vóór gebruik goed gekneed
worden.
• Bij lichte symptomen volstaat 1 zakje per dag.
Bij symptomen mag één zakje Riopan telkens
één uur na de hoofdmaaltijden en vóór het
slapengaan ingenomen worden. De behandeling
moet gestopt worden bij het verdwijnen van de
symptomen. Een dagelijkse dosis van
8 zakjes mag niet overschreden worden.

• Laat 1 tot 2 uur tijd tussen de inname
van Riopan en een ander geneesmiddel.
Gelijktijdige inname van alcohol, koffie en
citroenzuur bevattende dranken, zoals fruitsap,
moet worden vermeden.
• Raadpleeg je arts als de
symptomen langer duren
dan 14 dagen.

20 zakjes € 8,95

Riopan® is een geneesmiddel. Riopan® bevat magaldraat. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan
12 jaar. Lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw apotheker. Takeda Belgium NV C-APROM/BE/RI/0008 - 07/2020 - NL

1501-RIOPAN_ANNONCE_-PRINT- V01.indd 1

9/09/20 10:48

Houdt u droog.
Beschermt als TENA.
NIEUW!

TENA Discreet Normal Night:
speciaal ontworpen voor de nacht
TENA biedt het meest relevante gamma discrete, veilige
en vrouwelijke incontinentieproducten. Nu ook beschikbaar:
TENA Discreet Normal Night, met speciﬁeke vorm en lengte voor
optimale bescherming bij een liggende houding voor een goede nachtrust.

f
j
i
l
b
Ik ezelf
m

Vraag naar een gratis staal bij uw apotheek of via www.TENA.be

5

Incontinentie

Incontinentie
Incontinentie is een aandoening waarbij aantoonbaar en onwillekeurig verlies van urine of stoelgang
optreedt en dit aanleiding geeft tot sociale en/of hygiënische problemen.
Je staat er niet alleen voor want incontinentie
komt voor bij 650.000 mensen in België. 1 op 3
vrouwen, ouder van 35 jaar, heeft last van incontinentie en 1 op 4 mannen, ouder dan 40 jaar.
Slechts 30% van de mensen die last hebben van
incontinentie gebruiken hiervoor geschikte, gespecialiseerde hulpmiddelen. Door vrouwen wordt
vaak maandverband gebruikt maar dat is niet
aangepast aan de juiste noden bij incontinentie.
40% gebruikt zelfs helemaal niks. De belangrijkste
reden hiervoor is dat mensen met incontinentieproblemen niet op de hoogte zijn van de vele
hulpmiddelen die er bestaat en dat er een heel
grote drempelvrees is om over hun probleem te
praten (meer nog bij mannen dan bij vrouwen).

-

•

-

Nochtans kunnen goed aangepaste materialen
uw comfort en levensvreugde aanzienlijk verbeteren. Wij staan klaar om u te helpen met tips,
advies en zelfs een gratis stalenpakket!

Verschillende vormen van incontinentie
-

-

Stress- en inspanningsincontinentie:

Aandrang-incontinentie
•

Aandrang-incontinentie is het onvermogen
om urine op te houden.

•

Problemen komen zowel overdag voor als ’s
nachts.

•

Verlies van grote hoeveelheden urine tot
quasi de volledige blaasinhoud.

•

Ouderdom is een belangrijke factor voor
het optreden van incontinentie maar ook
blaasontsteking, een hyperactieve blaas of
zelfs bepaalde geneesmiddelen kunnen het
probleem van incontinentie ook in de hand
werken.

•

Overweeg kiné: blaastraining, geneesmiddelen tot eventueel een operatie.

Functionele incontinentie
•

Komt voor bij mensen met een verminderde
mobiliteit en zelfredzaamheid. Ze krijgen
bijvoorbeeld niet snel genoeg hun broek
open of geraken niet tijdig bij het toilet.

Meestal problemen overdag

•

Incontinentie treedt op bij sporten, springen, lachen, hoesten, niezen.

•

De spanning/druk op de buik verhoogt, de
bekkenbodemspier kan de verhoogde druk
niet aan en een beetje urine ontsnapt.

Tips bij incontinentie

•

Vooral bij zwangerschap (door hormonale
schommelingen en verhoogde druk) komt
dit vaak voor maar is dit (vaak) een tijdelijk
probleem net voor of net na de bevalling.

•

Kiné kan in deze gevallen bijzonder nuttig
zijn om d.m.v. oefeningen de bekkenbodemspieren te versterken.

•

•
•
•
•
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1 op 4 mannen met prostaatproblemen hebben in meer of mindere mate last van incontinentie.

•

•

-

Prostaatproblemen bij mannen:

Menopauze bij vrouwen
•

1 op 2 vrouwen in de menopauze heeft last
van incontinentie.

•

Dit is een gevolg van verzwakte bekkenbodemspieren maar ook van de hormonale
veranderingen die de menopauze met zich
meebrengt.

•

Overweeg kiné voor het versterken van de
bekkenbodemspieren en/of medicatie.

Laat incontinentie uw leven niet bepalen. Ga op
zoek naar informatie, hulp en advies.
Blijf voldoende drinken (minimum 1,5 liter per
dag).
Vermijd overgewicht.
Vraag advies aan uw arts, apotheker, kinesist
Een bekkenbodemspecialist leert u uw bekkenbodemspieren te trainen.
Blijf positief want incontinentie is in sommige
gevallen ook gewoon te verhelpen en tijdelijk
van aard. En als het niet zo is, laad incontinentie
dan ook niet uw leven bepalen want dat is nergens voor nodig. Laat u helpen zodat de last die
u ondervindt tot een minimum wordt beperkt.

baar en is het niet nodig om uw gebruikelijke, dagelijkse bezigheden hieraan aan te passen.

Er bestaan tientallen verschillende soorten verbanden, inlegkruisjes, slipjes, broekjes, onderleggers,
enzovoort om mensen met incontinentie te kunnen helpen. Uiteraard zijn er speciale hulpmiddelen voor mannen en vrouwen, aangepast aan het
lichaam.

De impact op het dagelijkse leven bij mensen met
incontinentie is groot: psychisch, professioneel,
sociaal, hygiënisch, financieel. Nochtans is dat niet
nodig: mensen met incontinentie kunnen een perfect normaal leven leiden, waar ook ruimte is voor
sociale activiteiten, zonder dat zij zich zorgen moeten maken. Laat ons u a.u.b. helpen en blijf niet
zitten met uw probleem. Er bestaat een oplossing!

Een verband dien je slechts 2 tot maximaal 3 keer
per dag te vervangen. Wanneer je meer verbanden per dag nodig hebt, dan betekent dit dat je
eerder moet kijken naar een verband met een
hogere capaciteit. Doordat je een verband slechts
ongeveer 2 keer per dag (’s morgens en ’s avonds)
moet vervangen, is dit ook zeer gemakkelijk haal-

Incontinentie

Soorten hulpmiddelen bij incontinentie

Misschien vindt u het moeilijk om een gesprek hierover aan te knopen? Vul dan onderstaand strookje in en geef het aan ons af. Wij behandelen uw vraag zeer discreet en contacteren u later om hier in
alle vertrouwen en rust over te spreken.

INFORMATIEAANVRAAG
Incontinentie:
❏ Enkel urine
❏ Enkel stoelgang
❏ Beide: zowel urine als stoelgang

-

Hoeveelheid verlies:
❏ Druppels
❏ Scheutje
❏ Grote hoeveelheid (glas)

-

Wanneer last:
❏ Enkel bij inspanning
❏ Enkel overdag
❏ Vooral ’s nachts

-

Persoonlijke gegevens:

-

Stalenpakket:
❏ Ik heb (nog) geen incontinentie maar ik zou
toch graag meer informatie en een staal willen ontvangen.
❏ Ik heb last van incontinentie (zie hiernaast
en zou graag een aangepast stalenpakket
ontvangen om gratis uit te proberen.

✃

-

❏ Ik (of één van mijn naasten) heeft last van
incontinentie en ik wil hierover graag een
afspraak maken met mijn apotheker voor
een vertrouwelijk gesprek.

Naam: ......................................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ...........................................................................................................................................................................................................
E-mail adres: .......................................................................................................................................................................................................................
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COSMETICA
MAAND
ACTIES
ELKE MAAND EEN
ANDER GAMMA IN
De KIJKER MET
20% KORTING !

DECEMBER
20T%
ING

WINTER-ACTIES
(van 15/12/2020 tot 15/03/2021)

1+1

HANDCREME & LIPSTICK
URIAGE & CAUDALIE

GRATIS

KOR

JANUARI

Uriage
handcrème
bariéderm

Uriage
Lipstick

€6,90/st

€5,61/st

Uriage
lipbalsem
bariéderm

Caudalie
lipstick

Caudalie
Handcrème

€8,72/st

€6,20/st

€14,10/st

€6,90/2st
2O0RT%
ING
K

€8,72/2st

FEBRUARI

2O0RT%
ING
K

MAART

2O0RT%
ING
K

1+1

€5,61/2st

€6,20/2st

€14,10/2st

VERZORGING BABY & KIND
MUSTELA

GRATIS

Mustela
Liniment
400 ml

€10/st

€10/2st

Mustela
2-in-1 wasgel
200 ml

€8,65/st

€8,65/2st

Mustela cold
cream gelaat
40 ml

€9,15/st

€9,15/2st

Mix & Match naar keuze uit bovenstaande Mustela-producten
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ANTI-AGE

DROGE & JEUKENDE HUID

1+1

-50%

Bioderma
Atoderm
crème

GRATIS

Op elk anti-age
product van Avène:
A-Oxitive, PhysioLift,
DermAbsolu.

500ml

Bioderma gel
mousse

€21,90

€19,90

€9,95

€10,95

Avene Xeracalm
balsem 400ml

INSTANT
ANTI-JEUK

Bioderme
gel douche GRATIS
€18,76

€9,38

Mustela doekjes

Reinigende, vochtige doekjes
voor de normale huid

1+1

GRATIS

TRAAT
CONCEN
ACHTEND
SOS VERZ
OOP VAN
BIJ AANK
400ML
1 BALSEM

LM A.D
NE XERACA
UW ROUTI
GE HU ID
VOOR DRO
PIE
G TOT ATO
MET NE IGIN

+ gratis xeracalm
SOS concentraat
t.w.v. €13.50

€25,20

HANDHYGIËNE
LAMIDERM
Ontsmettende doekjes en spray

1+1

voor zowel huid als oppervlaktes

GRATIS

€8,95/st

€8,50/st

€8,50/2st

€8,95/2st

PILBOX

INCONTINENTIE

Handige
pillendoos per week,
verschillende kleur per dag
Fisamed XL color

-40%
€20,95

€12,50/2st

GRATIS

-20%
op alle incontinentie-materiaal van TENA

INCONTINENTIE

VRAAG UW GRATIS STALENPAKKET
Ontvang een gratis stalenpakket van Tena. Knip het strookje uit op
pagina 7, vul het in en bezorg het aan ons. Wij bezorgen u in alle
discretie een aangepast stalenpakket.
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Ondersteun uw immuniteit
met natuurlijk vitamine D3.
Druppels of pareltjes?
In een gezonde olie (olijfolie, chiazaadolie…)
voor een perfecte opname!
Ontdek de D-ixX reeks…

(*) Vitamine D draagt bij tot het normaal functioneren
van de natuurlijke weerstand.

meer info: www.ixx.be

Arrêter de fumer ?
NOUVEAU
28 patchs

Adhère bien
Couleur
semi-transparente
Pas de nicotine
inutile pendant
le sommeil

nicorette® contient de la nicotine et est un médicament pour adultes. Pas d’utilisation par les non-fumeurs. Seul nicorette® Invisi
Patch peut être combiné avec une autre forme. Utiliser le même dosage qu’en monothérapie. Tenir hors de portée des enfants.
Pas d’utilisation prolongée sans avis médical. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.
© 2020 Johnson & Johnson Consumer S.A. BE-NI-2000068
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surpassez-vous

1 op 4 Belgen rookt. Nochtans weet iedereen dat roken schadelijk is voor de gezondheid. Waarom is
het zo moeilijk om te stoppen met roken? Nicotine is een bijzonder verslavend product. Daarenboven worden er aan tabak nog andere chemische stoffen toegevoegd, zoals ammoniak, die de werking van nicotine versterken. Wanneer je stopt met roken ervaar je reeds vanaf de eerste dag gunstige gevolgen. Laat dat een stimulans zijn en begin eraan of denk er minstens over na. Je staat er niet
alleen voor! Wij staan klaar om u te helpen.
Tabaksverslaving omvat 3 soorten verslavingen:

Verhoog je kans op slagen!

• Lichamelijke verslaving:

Veel rokers stoppen met roken op eigen houtje,
maar niet iedereen slaagt hierin. Iedereen reageert
anders op verslaving en soms heb je gewoon hulp
nodig. Daarenboven is de kans op slagen veel
groter wanneer je hulp(middelen) aanvaardt.

Je rookt een sigaret omdat bepaalde zenuwcellen in de hersenen gestimuleerd willen worden.
Je hebt de sigaret nodig. Door deze stimulering
komen er stoffen vrij in de hersenen, zoals dopamine, serotonine en adrenaline. Ze stimuleren het
lichaam, hebben een kalmerend effect en geven
een prettig gevoel. Het probleem is dat je lichaam
er steeds meer van vraagt om hetzelfde effect te
creëren.
• Psychologische verslaving:
Je gebruikt een sigaret als een soort van houvast
in allerlei emotioneel moeilijke omstandigheden.
Je rookt om bezig te zijn, om je niet eenzaam te
voelen, uit verveling, om jezelf een houding te geven, om jezelf te belonen enz.
• Gedragsverslaving:
Je rookt uit automatisme: je sigaret is een dagelijks ritueel. Door al die gewoontes kan het erg
moeilijk zijn om te stoppen met roken zolang je
geen nieuwe gewoontes en rituelen aanneemt.
Gunstige effecten wanneer je stopt met roken:

Heb jij ook al meermaals geprobeerd zonder resultaat? Geen nood. Uit elke rookstoppoging zijn lessen te trekken voor de volgende keer.

StoppenImmuniteit
met roken

Stoppen met roken? Het kan!

Wil je stoppen met roken? Wees voorbereid en
vraag ons advies over de verschillende nicotinevervangproducten die beschikbaar zijn in de apotheek. Dan enkel nog een ﬂinke dosis motivatie!
En volhouden!
Stoppen met roken is één ding, volhouden om niet
meer te roken is nog iets anders. Het is belangrijk
dat je gemotiveerd blijft. Wat helpt is te focussen
op de voordelen die je ervaart van het niet-roken,
en trots op jezelf te zijn omdat je nog steeds niet
rookt. Zo blijf je gemotiveerd om ook in lastige
situaties niet naar een sigaret te grijpen. Uiteindelijk zal het je geen moeite meer kosten om niet te
roken. En gelukkig maar, want niemand heeft een
aangeboren behoefte om te roken!
Stoppen met roken is niet gemakkelijk.
Stoppen met roken is niet gemakkelijk.
Hierbij
onze TIPS:
Hierbij onze TIPS en wij staan klaar om u te helpen!
Kies een doel en schrijf het op!
Waarom wil jij stoppen met roken?

Je bloeddruk en hartslag
gaan omlaag.

Giftig koolstofmonoxide
verdwijnt uit je lichaam;
je longen beginnen met
de grote schoonmaak.

Je krijgt meer zuurstof
en je longen worden
langzaam schoner.

Alle nicotine is uit je
lichaam; je reuk- en
smaakvermogen
verbeteren.

Je hebt meer energie en
ademen gaat beter.

Je hebt meer energie;
je algemene conditie
gaat er op vooruit.

Je conditie is sterk
verbeterd en je
beweegt gemakkelijker.
Je rokershoestje is weg.

Je kans op het
ontwikkelen van hart- en
vaatziekten is met de
helft afgenomen.

Het risico op
longkanker is
gehalveerd; het risico
op andere kankers is
ook verlaagd.

Kies een stopdag waarop je helemaal stopt en zorg
dat er op die dag geen sigaretten meer in huis zijn.
Bereid je voor op moeilijke momenten. Probeer te
bepalen welke dat voor jou zijn. Zorg dat je op deze
ogenblikken iets anders te doen hebt en maak een
lijstje van de dingen die je dan kunnen afleiden, zoals
sport, een hobby. Onthoud dat de zin naar een
sigaret meestal binnen de 5 min. verdwijnt.
Vermijd bepaalde situaties zoals koffiepauzes met
mensen die wél roken of andere situaties waarin je
een sigaret wordt aangeboden. Zorg dat je een vast
en duidelijk antwoord hebt als iemand je toch een
sigaret aanbiedt.
Licht familie en vrienden in. Vertel de mensen met
wie je normaal rookt dat je bent gestopt. Wees niet
bang om hulp te vragen of erover te praten als je het
even moeilijk hebt.
Ook wij staan altijd voor je klaar! Je mag ‘een
bezoekje aan de apotheek’ opnemen op je lijstje om
afleiding te brengen bij moeilijke momenten!
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Een koortsblaasje, ook wel koortslip genoemd, is een onschuldige huidaandoening. Het wordt veroorzaakt door een virus dat meestal voorkomt op of rond de lippen. Koortsblaasjes zijn vervelend, ze
kunnen pijn doen en ze zijn bovendien niet mooi. Een koortsblaasje heeft eigenlijk weinig met koorts
te maken. Ze kunnen echter wel doorbreken op een moment dat je verzwakt bent en soms ook lichte
koorts hebt. Maar ze kunnen evenzeer verschijnen zonder koorts te hebben.
Koortsblaasjes kunnen verschijnen op of rond de
lippen, in de mond en heel uitzonderlijk op andere
plaatsen van het lichaam.

Verschillende fasen:
•

Eerst is er een tintelend gevoel. Dit is de voorbode dat er een koortsblaasje zal verschijnen.

•

Daarna verschijnt er een rode vlek, die al snel
bedekt zal worden met blaasjes die vol zitten
met vocht en die dan ook een branderig of jeukend gevoel en pijn met zich mee brengen.

•

De blaasjes zullen dan ook openbarsten waardoor er zweertjes gaan komen.

•

De zweertjes gaan dan uitdrogen. Er wordt dan
een korstje gevormd wat nadien gaat verdwijnen zonder littekens achter te laten.

Koortsblaasjes zijn helemaal niet gevaarlijk, maar
wel heel besmettelijk. Door eraan te krabben, kan
het virus verspreid worden op andere delen van
het lichaam of er kan zelfs een bacteriële infectie ontstaan op het blaasje. Een koortsblaasje ter
hoogte van het oog kan wel gevaarlijk zijn. Ook
voor personen met een verminderde weerstand of
met pasgeborenen kan het vrij gevaarlijk zijn.

Oorzaken
Een koortsblaasje wordt veroorzaakt door het besmettelijke herpesvirus. Het herpesvirus is een
groep van virussen die zowel bij mens als bij dier
kunnen voorkomen. Het is hetzelfde virus dat ook
waterpokken en gordelroos (zona) veroorzaakt.

Koortsblaasje

Koortsblaasje

Een koortsblaasje wordt ook wel de kusjesziekte
genoemd. Daardoor kunnen heel jonge kinderen
al heel vroeg in hun leven besmet geraken. Meestal verloopt een besmetting onopgemerkt, maar
het virus zal wel levenslang aanwezig blijven. Vooral op momenten van verminderde weerstand zoals
ziekte, stress of vermoeidheid, kan het virus terug
opduiken en een koortsblaasje tot gevolg hebben.
Bij sommige mensen kan een blootstelling aan
zonlicht ook een koortsblaasje uitlokken.

Koortsblaasjes zijn heel besmettelijk. Vooral als
de blaasjes openbarsten is er een heel grote kans
op besmetting. Maar het kan ook worden overgedragen via de handen, bijvoorbeeld nadat je het
blaasje met de vingers aanraakte. Ook via het gemeenschappelijk gebruik van washandjes, handdoeken, glazen of bestek kan het virus worden
overgedragen.

Wat kan je eraan doen?
Geen enkel geneesmiddel kan het virus uit het
lichaam doen verdwijnen. Eens je besmet bent
met het virus, blijft het voor altijd aanwezig in je
lichaam.
Om het leed te verzachten kan je wel gebruik maken van enkele middelen die te verkrijgen zijn in
de apotheek.
•

Bij het ontstaan van een koortsblaasje voel je
meestal een tintelend gevoel. Als je dan begint
te smeren met een crème op basis van aciclovir
kan je al heel wat leed vermijden.
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Koortsblaasje

•

Als het koortsblaasje toch doorbreekt kan je
gebruik maken van een crème op basis van
heparine natrium en zinksulfaat om het blaasje
sneller te doen uitdrogen.

•

Er bestaan ook orale geneesmiddelen. Deze
zijn bedoeld voor heel specifieke situaties, maar
zijn enkel op voorschrift te verkrijgen.

•

Als je weet dat een koortsblaasje uitgelokt zal
worden door weersveranderingen (koude of
juist veel zon), kan je gebruik maken van een
goed hydraterende lippenbalsem of een lippenbalsem met UV-factor.

•

Verder bestaan er ook pleisters die op het
koortsblaasje kunnen gekleefd worden. Deze
pleisters helpen de koortsblaas te beschermen
en creëert ook een soort schild om het risico
op infectie te verminderen. Deze pleisters zijn
ook heel erg aan te raden bij het gebruik van
mondmaskers.

•

Verder bestaan er ook heel wat middelen die
onze immuniteit kunnen verhogen. Mensen die
last hebben van een verminderde weerstand
zijn vaak gebaat bij preparaten op basis van
vitamine C en bèta-glucaan.

Hoe voorkomen?
Het is onmogelijk om een koortsblaasje te voorkomen als het virus in je lichaam zit, maar volgende
maatregelen kunnen de verspreiding en de frequentie van het uitbreken verminderen.
•

Was altijd je handen voor en na het aanraken
van de koortsblaas.

•

Vermijd zoenen, het delen van dranken, washandjes, handdoeken en lipproducten.

•

Probeer een blootstelling aan extreme weersveranderingen te vermijden, dit kan ook door
gebruik van lippenbalsems.

Atoderm Gel douche 1L
NORMALE TOT DROGE
GEVOELIGE HUID
SPECIALE
AANBIEDING

-50%

14

Dank zij zijn hydraterende bestanddelen reinigt Atoderm douchegel in alle
zachtheid, waarbij het huidevenwicht
wordt gerespecteerd en hersteld. Het
trekkend gevoel verdwijnt en de huid
voelt na het douchen zacht aan.

NIEUW

EXPERT

INNOVATIE

DROOGT, HERSTELT*
EN KALMEERT
IN ÉÉN SPRAY

HERSTELT* EN KALMEERT
DAGDAGELIJKSE
DROGE IRRIRATIES

VERBETERT HET
UITZICHT VAN
LITTEKENS

Nattende irritaties

Droge irritaties

Zichtbare littekens

Een oplossing voor
elke geïrriteerde
gevoelige huid.

* Bevordert het herstel van de epidermis.

1. Ik reinig
RELIPIDERENDE WASOLIE
400ml

Zachte reiniging
REINIGEN EN
BESCHERMEN

2. Ik verzorg

De krachtige
oplossing bij uitstek
om de huid te
verzachten.

RELIPIDERENDE BALSEM
400ml

Voedend, anti-irriterend
HYDRATEREN EN
JEUKGEVOELENS
KALMEREN

EEN GLOBALE
ONDERSTEUNINGSAANPAK
MET PIKEDOO

 Begeleiding / opleiding ten
voordele van de huid
 21 anti-jeukverhalen

* Gemiddelde tijd voordat de jeuk verdwijnt.
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Gratis wallbox & installatie
t.w.v. € 1.770 excl. btw(1).

22,4 - 25,0 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.

De nieuwe EQC.
Vanaf € 895,00/maand excl. BTW in huur op lange termijn(2).
Geniet van de nieuwe EQC met een bijzonder uitgebreide standaarduitrusting, uitgebreide
laadmogelijkheden, 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.
(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 Concessiehouder Mercedes-Benz. De actie omvat de levering en installatie van een EVBox Elvi met 22 kW laadvermogen, 6m vaste laadkabel en kabelhouder, 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 financiële 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 offerte 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.

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

Dilsen-Stokkem

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

Apotheek Mees:
06/02/2020 18:03
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
Apotheek De Vylder: E. Dompasstraat 41, 3570 Alken - 011 31 25 53
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