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www.iso-betadine.be
voorkomt huidinfecties
iso-Betadine®

EEN INFECTIE 
IS ZO GEBEURD

iso-Betadine® Gel 10% 
Zonder voorschrift beschikbaar in de apotheek. iso-Betadine® Gel 10% 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.IN
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Ontstaan

De laatste maanden beheerst het nieuwe Corona-
virus ons leven. Er bestaan verschillende soorten 
Corona-virussen die de mens kunnen infecteren. 
Het SARS-CoV-2-virus heeft deze pandemie ver-
oorzaakt waarbij vele mensen de ziekte COVID-19
kregen. SARS staat voor Severe Acute Respiratory 
Syndrome oftewel ernstige, acute ademhalings-
ziekte. COVID-19 staat  voor Coronavirus Disease 
2019 oftewel ziekte veroorzaakt door het Corona-
virus in het jaar 2019.

Het Corona-virus is een bijzonder klein deeltje met 
een kern van genetisch materiaal en daarrond 
een eiwitschil. Specifi ek voor het Coronavirus is 
deze eiwitschil kroonvormig, vandaar de naam 
‘Corona-virus’.

In december 2019 vond, in de Chinese miljoenen-
stad Wuhan, een uitbraak plaats met dit Corona-
virus, toen nog het Chinese longvirus genoemd. 
Er wordt gespeculeerd over het ontstaan van dit 
nieuwe virus. De meest waarschijnlijke verklaring 
is dat dit virus mensen heeft kunnen besmetten 
op een markt waar levende dieren (zoals vleermui-
zen) worden verkocht.

Corona in België en in de wereld

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) riep op 
11 maart 2020 de uitbraak met het Corona-virus uit 
tot een pandemie vanwege de snelle verspreiding 
over de hele wereld en de ernst van deze epide-
mie. De verspreiding vanuit Wuhan naar de rest 
van de wereld verliep zo snel omwille van onze 
geglobaliseerde wereld. Alleen al uit Wuhan ver-

Het Corona-virus 

trokken dagelijks 30 rechtstreekse vluchten 
naar de rest van de wereld.

In België wordt in februari traditiegetrouw 
Carnaval gevierd en tijdens de Krokusvakantie 
vertrekken vele landgenoten op skivakantie. 
Deze samenkomsten van mensen hebben tot 
een exponentiële groei en verspreiding van 
het virus geleid.

Tijdens de piek van de epidemie, rond 6 – 7 
april 2020, lagen er ongeveer 6000 mensen 
in onze ziekenhuizen. 20% van deze mensen 
hadden intensieve zorgen nodig en verbleven 
daar gemiddeld 2 tot 6 weken.

België staat zeer hoog in de lijst met de 
hoogste mortaliteit (aantal doden) per aantal 
inwoners. In België heeft dit vooral te maken 
met de volledigheid in de manier waarop de 
sterfgevallen bij ons worden geteld. Bij het 
schrijven van dit artikel waren er ongeveer 
9000 doden in België ten gevolge van het 
Corona-virus. Wereldwijd vielen er ongeveer 
300.000 doden op bijna 4,5 miljoen geregis-
treerde gevallen van COVID-19.

Nochtans heeft het gezondheidssysteem in 
België goed gewerkt tijdens deze epidemie 
MAAR vele mensen bleven weg uit het zie-
kenhuis omdat ze bang waren om daar een 
infectie op te lopen en daarenboven werden 
alle niet-urgente ingrepen uitgesteld zoals 
bepaalde chirurgische ingrepen maar ook 
bijvoorbeeld kankerbehandelingen. De ge-
volgen hiervan zullen we pas in de toekomst 
zien.
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Symptomen

De symptomen die optreden na een besmetting 
met het Coronavirus gelijken vaak op deze van het 
griepvirus:

- Bijna 90% van de gevallen krijgt (hoge) koorts.
- Luchtwegen: droge hoest (bijna 60%), kortade-

migheid (ongeveer 45%). De infectie van de 
luchtwegen leidt in sommige gevallen tot een 
ernstige longontsteking.

- Hoofdpijn
- Vermoeidheid
- Geur- en smaakverlies
- 20% van de mensen ervaren ook klachten aan 

maag en darm

Behandeling

Er bestaat geen echte behandeling na infectie 
met dit corona-virus. Het belangrijkste is, ook pre-
ventief, om het immuunsysteem te versterken 
met bijvoorbeeld vit C (1 g/dag), vit D (1000 UI/
dag), probiotica, zink (20 – 40 mg/dag), betaglu-
canen, echinacea, alpha-liponzuur (1200-1800 mg/
dag), anti-inflammatoire nutriënten zoals gember, 
curcuma, boswellia, anti-oxidanten enzovoort en 
verder de symptomen van de ziekte aan te pak-
ken: paracetamol bij pijn en koorts, azitromycine 
als antibioticum bij luchtweginfecties. In ernstige 
gevallen werden patiënten behandeld met Pla-
quenil® of hydroxychloroquine dat eerder bekend 
staat als een anti-malariamiddel en dat tot nu 
toe voornamelijk gebruikt werd als geneesmid-
del bij reumatoïde artritis. In het kader van een 
besmetting met het corona-virus is gebleken dat 
hydroxychloroquine de activiteit van het virus kon 
verminderen.

Bescherming

De besmetting met het Corona-virus gebeurt door 
overdracht van minuscule vloeistofdruppeltjes. Er 
zijn tal van aanbevelingen die we kunnen opvol-
gen om het risico op overdacht te verminderen:

- Afstand houden (minstens 1,5 meter) en het 
aantal contacten beperken.

- Strikte handhygiëne toepassen: de handen 
zoveel als mogelijk wassen met water en zeep. 
Wanneer dat niet mogelijk is, gebruik dan alco-
holgel. 

Wat is het verschil tussen alcoholgel en alco-
liquid? Een alcoliquid is een oplossing van ont-
smettingsalcohol 70° waaraan een beetje glyce-
rine is toegevoegd. Eigenlijk heeft een alcoliquid 
onvoldoende contacttijd met de huid om zeker 
te zijn dat alle virussen zijn gedood. Om een con-
tacttijd van minstens 40 sec te krijgen, gebruik je 
best een alcoholgel. Een alcoholgel is veel duur-
der dan een alcoliquid omdat het product dat de 
gel moet vormen een heel duur bestanddeel is.

- Zet deuren en ramen open om de lucht bin-
nen zo vaak als mogelijk te verversen.

- Het dragen van een mondmasker over neus 
en mond is een nuttig hulpmiddel wanneer er 
geen veilige afstand (1,5m) kan bewaard wor-
den. Bekijk het overzicht met de verschillen 
tussen de vele soorten maskers, alsook onze 
tips voor het veilig en correct op- en afzetten 
van een mondmasker.

Vaccin

Slecht een klein percentage (minder dan 10%) 
van de bevolking heeft op dit ogenblik antistoffen 
tegen het Coronavirus. Er is ook nog heel weinig 
geweten over de bescherming die deze antistof-
fen bieden bij een nieuwe besmetting en hoe-
lang de bescherming zou aanhouden.

Voorzichtigheid blijft daarom geboden vermits 
we weten hoe gevaarlijk en zelfs dodelijk het vi-
rus kan zijn voor sommige mensen. Het virus zal 
de komende maanden aanwezig blijven en niet 
helemaal verdwijnen. Het virus zal hopelijk wel 
wat onder de radar blijven. Misschien helpt de 
zomerperiode ons daarbij. Meestal gebeurt de 
overdracht en verspreiding van virussen minder 
in de zomer omdat we minder dicht op elkaar 
leven en meer tijd spenderen in de buitenlucht 
i.p.v. binnenshuis. Het is nu een kwestie van tijd 
te winnen tot er een vaccin is. En dan blijft na-
tuurlijk ook de vraag hoe ‘goed’ het vaccin zal zijn. 
We hopen uiteraard dat het een ‘goed’ vaccin is 
dat een zo groot mogelijke bescherming biedt en 
zo weinig mogelijk nevenwerkingen geeft.

De dag waarop we ons kunnen laten vaccineren 
tegen dit Coronavirus laat wellicht nog enkele 
maanden op zich wachten. Een eerste vaccin 
wordt verwacht tegen de zomer van 2021.
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Immuniteit

Wist je dat 70% van je natuurlijke 
weerstand zich in jouw darmen 
bevindt?

Protectis® Adult en Junior zijn voedingssupplementen 
op basis van miljoenen levende Lactobacillus reuteri
Protectis bacteriën en vitamine D3.
De vitamine D3 in Protectis® draagt bij tot het behoud 
van de goede werking van jouw immuunsysteem.

Protectis® is een voedingssupplement verdeeld door EG nv/sa.
V.U.: EG nv/sa - Protectis, Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel – IDXXXX - 05/2020

Ben je echt terug helemaal klaar na de lange 
periode van telewerk of thuiszitten?

Miljoenen levende melkzuurbacteriën
Lactobacillus reuteri Protectis

Vitamine D3

www.protectis.be
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Immuniteit

Wist je dat 70% van je natuurlijke 
weerstand zich in jouw darmen 
bevindt?

Protectis® Adult en Junior zijn voedingssupplementen 
op basis van miljoenen levende Lactobacillus reuteri
Protectis bacteriën en vitamine D3.
De vitamine D3 in Protectis® draagt bij tot het behoud 
van de goede werking van jouw immuunsysteem.

Protectis® is een voedingssupplement verdeeld door EG nv/sa.
V.U.: EG nv/sa - Protectis, Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel – IDXXXX - 05/2020

Ben je echt terug helemaal klaar na de lange 
periode van telewerk of thuiszitten?

Miljoenen levende melkzuurbacteriën
Lactobacillus reuteri Protectis

Vitamine D3

www.protectis.be

UV-stralen zijn de onzichtbare stralen afkomstig 
van de zon. Ze bestaan voor 90% uit UVA en 10% 
uit UVB-stralen.
UVA: zijn verantwoordelijk voor de veroudering 
van de huid en kunnen kankerverwekkend zijn. Ze 
dringen tot diep in je huid.
UVB: zijn verantwoordelijk voor het bruinen van 
de huid. Ze komen niet verder dan de oppervlakte 
van je huid. Een goed zonneproduct biedt be-
scherming tegen deze 2 types van straling.
Beschermingsfactor (SPF)?
Er staat altijd een cijfer bij dat aangeeft hoe goed 
de zonnecrème tegen UVB-stralen beschermt (15, 
20, 30 en 50). Hoe hoger het cijfer, hoe beter je 
beschermd bent tegen de zon. SPF30 zal bv. 97% 
van de UVB-stralen tegenhouden.

De invloed van zonneproducten op het milieu

Zonnecrèmes zorgen niet alleen voor een mooie, 
goudbruine teint, ze helpen ook de jonge look van 
je huid te bewaren en die te beschermen tegen de 
schadelijke effecten van de zon. Ze kunnen helaas 
schadelijk zijn voor het milieu. Heel wat studies 
tonen aan dat bepaalde chemische bestanddelen 
in zonnecrèmes (onder andere oxybenzone en 
octinoxaat) die als fi lter dienen tegen die schade-
lijke UV-stralen een nadelige invloed hebben op 
het ecosysteem van de oceanen. Ze doen het ko-
raal verbleken wat op lange termijn tot afsterving 
van de koraalriffen kan leiden. Jaarlijks krijgen de 
koraalriffen 14000 ton zonnebrandcrème te ver-
werken.
Als je zwemt komt er zonnecrème in het water 
terecht waardoor de zeeën en oceanen vervuild ra-
ken. Niet zwemmen in zee en je thuis afspoelen is 
geen optie want ook dan komen de restjes zonne-
crème op een bepaald punt in de oceaan terecht.
Gelukkig bestaan er vandaag crèmes mét res-
pect voor de planeet.
Deze zonnecrèmes bevatten dus GEEN chemische 
ingrediënten, ze zijn wél waterproof, ideaal voor de 
gevoelige huid en snel biologisch afbreekbaar voor 
een minimale ecologische impact, cruciaal voor 
het behoud van het leven in zee. 
De veiligste keuze is een product waar expliciet op 
vermeld staat dat het geformuleerd is met respect 
voor het (mariene)milieu.

Huisapotheek
De meeste ongevallen gebeuren thuis. Met een 
huisapotheek verhelp je snel de kleine ongemak-
ken.
Wat zit er doorgaans in een huisapotheek?

GENEESMIDDELEN VOOR INWENDIG GEBRUIK:
• Koortswerend middel / pijnstiller
• Diarree
• Obstipatie
• Spijsverteringsstoornissen
• Keelpijn
• Eigen geneesmiddelen

GENEESMIDDELEN VOOR UITWENDIG GEBRUIK:
• Insectenbeten (behandelend en preventief)
• Spierpijnen, verstuikingen, blauwe plekken
• Zonnebrand
• Ontsmettingsmiddel: verschillende zijn ver-

krijgbaar in handige verpakkingen voor éénma-
lig gebruik

• Oogirritatie (oogbad, ampullen voor éénmalig 
gebruik)

VERBANDEN:
• Kleefpleisters, bij voorkeur in hypo-allergische 

uitvoering
• Wondpleisters, individueel verpakt of op rol
• Kompressen: steriel en individueel verpakt
• Zwachtels: gaaszwachtels, crêpe-windels
• Steri-strips

EVENTUELE AANVULLINGEN:
       -     koortsthermometer
       -     verbandschaar
       -     veiligheidsspeld
       -     splinterpincet
       -     koud-warm kompres
       -     tekentang

TIP 1:  Bewaar je huisapotheek op een hoge, veilig 
voor kinderen, en droge plek in huis! Licht, warmte 
en vocht bespoedigen het verval van geneesmid-
delen. Kuis je huisapotheek tweejaarlijks eens uit 
en kijk na of er vervallen geneesmiddelen in zitten. 
De vervaldatum kan je vinden op de doos of op de 
fl es.

TIP 2:  wat je zeker NIET mag doen!
• De huisapotheek bevat allerlei middelen. Als je 
klachten hebt die blijven aanhouden, ga dan naar 
de dokter. Verhoog je eigen dosis niet en neem je 
medicatie ook niet te lang. Als medicijnen na een 
bepaalde tijd nog steeds niet werken, dan kan je 
beter eens langs gaan bij je dokter. 
• Je mag medicatie (zeker niet bij persoonlijke me-
dicatie) niet ‘delen’ met vrienden of familie. 
• Geef nooit geneesmiddelen voor volwassenen 
aan kinderen en geef je kind geen medicijnen die 
inwerken op de slaap (bv. hoestsiroop, antiallergi-
sche middelen) zonder een arts te raadplegen.

Zonne-
bescherming 
en het milieu
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ZOMER-ACTIES

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

€51/ 2 producten
€25,50/ 2 producten

€23,45
€23,45 / 2 producten

€9,35
€9,35/ 2 stuks

€13,35
€13,35/ 2 stuks

€8,65
€8,65/ 2 stuks

Zon Caudalie 
Actie geldig op alle zon-

neproducten Caudalie

Prijsvoorbeeld:
zonnespray melk 

lichaam IP30 - 150ml +
zonnecrème gezicht 

anti-rimpel IP50 - 50ml

Zon Vichy
Actie geldig op alle zonne-

producten Vichy

prijsvoorbeeld:
Capital Soleil mist spray 

SPF50 - 200ml”

 Mustela
verfrissend water 

200ml

 Mustela
 hydra lichaamsmelk 

300ml

 Mustela
 2-in-1 wasgel  

200ml

€

 (van 15/6/2020 tot 15/9/2020)

1+1
GRATIS

€40,70/ 2 producten
€20,35/ 2 producten

Zon Avène
Actie geldig op 

alle zonneproduc-
ten Avène

prijsvoorbeeld:
gezichtscrème 

IP30 - 50ml + zon-
nespray lichaam 

IP30 - 200ml

1+1
GRATIS

€37/ 2 producten
18,50/ 2 producten

Zon LRP
Actie geldig op alle 

zonneproducten 
La Roche Posay

prijsvoorbeeld:
Anthelios face mist IP50 

- 75ml + dermopedia-
trics wetskin 250ml”

18,50/ 2 producten

MUSTELA

1+1
GRATIS ZONNEBESCHERMING

Caudalie, Avène, La Roche Posay, 
Vichy, Mustela

Voor baby en kind: 1 kopen + 1 gratis: 
alle combinaties zijn mogelijk met deze 3 producten

8



1+1
GRATIS

€25 /60 caps
€37,90/ 45 sticks

€31,45/ 60 caps + 45 sticks

Mincifi t vetverbrander
Afslankproduct: vetverbrander en sticks 

voor algemene werking

€20,95
€12,50

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

-46%

€12,85
Gratis moskito guard pocket 18ml  bij aankoop van spray 75ml 

Moskito Guard spray
75ml

Gezichts- en lichaamsmelk in spray.  Preventief tegen 
muggen en teken.  Geen DEET. Vanaf 2 jaar. 

Frozen of Cars

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

€15,95
€15,95/ 2 stuks

 Disney vitamines 
voor kids

Algemene vitamines  in zachte 
gummies voor kids

€15,95/ 2 stuks

gummies voor kids

1+1
GRATIS Caudalie 

shampoo 
200ml

Zachte shampoo voor 
normaal haar

€14,10
€14,10/ 2 stuks

€13,50
€13,50/ 2 deo’s

Vichy deodorants
1 kopen + 1 gratis ACTIE geldig op alle deodorants van VICHY1 kopen + 1 gratis ACTIE geldig op alle deodorants van VICHY

€13,50

-46%

€109,99
€59,40

Bloeddrukmeter

Hartmann Veroval 
duo control  
Hartmann Veroval 

€8,50
€8,50/2 stuks

 Mustela doekjes
Reinigende, vochtige doekjes 

voor de normale huid

Pillendoos

1+1
GRATIS

€7,46
€7,46/2 stuks

Uriage thermaal water
Thermaal water, rechtstreeks uit de bron van Uriage, in spray 150 ml

1+1
GRATIS

€10,60
€10,60/2 stuks

Caudalie douchegel
In 4 geuren naar keuze: 

Eau des vignes, Fleur de vigne, 
Rose de vigne en The de vigne

1+1
GRATIS

-40%
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Normale stoelgang
Weerstand

1

2

*ProBactiol® duo bevat braambesextract¹ voor een normale stoelgang en vitamine D² ter ondersteuning van de natuurlijke weerstand. 

Ondersteunt de vertering
in maag en darm.

meer info: www.ixx.be
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sDe urinewegen bestaan uit de plasbuis of urine-
buis, de blaas, de urineleiders en de nieren. Een 
urineweginfectie wordt veroorzaakt door een bac-
terie, die zich meestal via de plasbuis in de blaas 
nestelt. In dat geval heb je een blaasontsteking 
(cystitis). Soms kan de infectie ook langs de urine-
leider opstijgen naar de nier. Dan heb je een nier-
bekkenontsteking (pyelonefritis).

Een urineweginfectie komt bij vrouwen vaker 
voor, omdat de plasbuis korter is dan bij mannen, 
en bacteriën (voornamelijk de bacteriesoort E. 
Coli) die zich rond de anus bevinden, gemakkelij-
ker tot in de blaas geraken. Een urineweginfectie 
is niet besmettelijk maar komt vaak voor. De helft 
van alle vrouwen zou ooit zo’n infectie doormaken. 

Er zijn bepaalde risicofactoren die de kans op een 
urineweginfectie verhogen:

- Wanneer je weinig (water) drinkt, komt er min-
der urine in de blaas en worden de bacteriën 
minder vaak uit de plasbuis gespoeld. Op die 
manier kunnen bacteriën makkelijker opstijgen 
tot in de blaas en verhoogt de kans op een uri-
neweginfectie.

- Vrouwen in de menopauze lijken vatbaarder 
voor een urineweginfectie.

- Diabetes
- Seksuele activiteit
- Gebruik van een blaassonde
- Urine-incontinentie = ongewild urineverlies
- Een eerdere blaasontsteking in het voorbije 

jaar.
- Bij mannen geeft een vergrote prostaat soms 

aanleiding tot urineweginfecties.

Sommige vrouwen hebben regelmatig een blaas-
ontsteking. We spreken van terugkerende blaas-
ontsteking bij 3 of meer infecties gedurende de 
laatste 12 maanden of 2 infecties gedurende het 
laatste halfjaar.

Symptomen

Een blaasontsteking ontstaat doorgaans plots en 
veroorzaakt volgende typische klachten:

• brandend gevoel bij het plassen;
• frequent plassen van kleine hoeveelheden;
• vaak valse aandrang om te plassen;
• soms bloed in de urine;
• soms andere geur en kleur van de urine.

Urineweginfecties

Bij ouderen kunnen de klachten van een urine-
weginfectie zeer wisselend zijn en vaak wordt 
bij deze symptomen de link naar een mogelijke 
urineweginfectie niet gelegd:

• Koorts (soms het enige symptoom);
• gebrek aan eetlust;
• futloosheid;
• verwardheid.

Bij een nierbekkenontsteking zijn de sympto-
men doorgaans veel ernstiger met hoge koorts, 
rillingen, pijn in de zij of de rug, misselijkheid of 
zelfs braken.

Soms heb je bij een urineweginfectie geen 
klachten: dit wordt een asymptomatische uri-
neweginfectie genoemd. Je weet dan soms niet 
dat je een infectie hebt.
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buis, de blaas, de urineleiders en de nieren. Een 
urineweginfectie wordt veroorzaakt door een bac-

, die zich meestal via de plasbuis in de blaas 
nestelt. In dat geval heb je een blaasontsteking 

. Soms kan de infectie ook langs de urine-
leider opstijgen naar de nier. Dan heb je een nier-
bekkenontsteking (pyelonefritis).

komt bij vrouwen vaker 

Urineweginfecties
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Preventie en zelfzorgmiddelen

PREVENTIE

Er zijn weinig wetenschappelijk bewezen metho-
des om een urineweginfectie te vermijden. Je kunt 
best volgende preventieve maatregelen toepas-
sen:

Hygiënische maatregelen:

• Drink voldoende (water): op die manier worden 
de bacteriën in de blaas verdund en regelmatig 
weggespoeld.

• Plas de blaas volledig leeg.
• Wacht niet te lang met plassen als je aandrang 

voelt.
• Plas na het vrijen.
• Vermijd constipatie door bijvoorbeeld voldoen-

de water te drinken en vezels (fruit, groenten, 
brood, …) op te nemen.

• Vermijd het gebruik van spermadodende glij-
middelen.

Voedingssupplementen die preventief werken 
tegen urineweginfecties:

• D-mannose 
- Vooral voor vrouwen met steeds terugke-

rende blaasontstekingen. 
- Al jaren worden antibiotica gebruikt als pro-

fylaxe bij recidiverende urineweginfecties. 
Met de toenemende resistentie voor antibi-
otica lijkt het dus wenselijk om goede alter-
natieven te vinden.

- D-mannose is een enkelvoudige suiker die 
ons lichaam zelf in kleine hoeveelheden 
aanmaakt. In grotere hoeveelheden kan het 
de bacteriën verhinderen zich te verankeren 
aan het slijmvlies. Het kan gebruikt worden 
voor de acute behandeling en preventie van 
blaasontstekingen. D-mannose hecht zich 
aan de bacteriën waardoor zij zich niet meer 
kunnen vastzetten: de kiemen worden ver-
volgens bij het plassen uit de blaas wegge-
spoeld. D-mannose wordt goed verdragen 
en is ook geschikt in geval van zwanger-
schap. D-mannose kan ook samen met an-
tibiotica genomen worden. Dosis: 500 mg, 1 
tot 3 x daags. 

• Cranberry of veenbessen zou de hoeveelheid 
D-mannose (die in kleine concentratie door ons 
lichaam wordt aangemaakt) verhogen. Het ge-
bruik van veenbessen is niet schadelijk. Dosis: 1 
inname van 500 mg/dag.

• Combinatiepreparaat o.b.v. gelatine, xyloglu-
caan, hibiscus en propolis. Gelatine en xyloglu-
caan leggen een beschermende film in de 
darm en verhinderen zo dat de E. Coli-bacterie 
zich gaat verspreiden, terwijl Hibiscus zorgt 
dat de bacterie zich moeilijk kan hechten in de 
blaas en helend kan werken. Propolis zou ook 
het helend effect versterken. Dosis: 5 dagen 2x1 
tablet, gevolgd door resterend 1 tablet per dag.

• Berendruifblad (Arbutine) 100 – 210 mg, 2 tot 4 
keer per dag, is ook werkzaam in de behande-
ling van blaasontsteking en een goed alterna-
tief voor antibiotica.

Behandeling van een urinewegin-
fectie

Een blaasontsteking kan vanzelf verdwijnen. Een 
behandeling met antibiotica zal de klachten vlug-
ger doen afnemen. Als je slechts weinig sympto-
men ervaart kan je, in overleg met je arts, soms 
kiezen om af te wachten met de behandeling.

Er zijn enkele soorten antibiotica waartussen de 
huisarts kan kiezen. In de eerste plaats wordt 
Nitrofurantoïne voorgeschreven. Mocht dit niet 
werken of bij allergie kan geopteerd worden voor 
fosfomycine 3 gram, eenmalig (buiten de maaltij-
den op een lege blaas). In laatste instantie wordt 
Ciprofloxacine voorgeschreven. De behandeling 
duurt bij vrouwen minstens  3 dagen en bij man-
nen minstens 7 dagen. Enkele dagen na het star-
ten van de behandeling verdwijnen de klachten. Er 
is dan geen controle van de urine nodig.

Bij vrouwen in de menopauze kan het gebruik van 
een vaginale hormonencrème het aantal infecties 
doen dalen.

Een groot nadeel van veelvuldig antibioticage-
bruik is dat de resistentie van bacteriën erdoor 
stijgt. Zo is er door de jaren heen een significante 
resistentie tegen Ciprofloxacine in Europa ge-
groeid. 
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Het is je mogelijk al overkomen: Je pil vergeten? 
Het condoom gescheurd? Onbeschermd seksu-
eel contact gehad?  Neem dan zo snel mogelijk 
contact op met je arts of apotheker voor advies 
over de noodpil. Jaarlijks worden in België 180.000 
verpakkingen verkocht en 5 tot 10% van de vrou-
wen gebruikt minstens éénmaal in haar leven een 
noodpil.

De noodpil is enkel een laatste red-
middel

De naam van de pil zegt het zelf: alleen in nood te 
nemen. Deze pil is niet bedoeld als anticoncep-
tiemiddel. Als je niet zwanger wilt worden zijn de 
contraceptiepil, een condoom, spiraaltje, anticon-
ceptiepleister, prikpil of vaginale ring veel doeltref-
fender en de enige juiste keuze. Deze anticon-
ceptiemiddelen voorkomen (afhankelijk van het 
product) ongeveer 95% van de zwangerschappen. 

Welke noodpil neem ik best?

Er zijn twee soorten noodpillen op de markt in 
België. De eerste soort is de klassieke noodpil op 
basis van levenorgestrel. Ze is in de handel onder 
de merknaam Norlevo®, Levodonna® of Postinor®. 
Levonorgestrel  is een progestageen (één van de 
twee vrouwelijke hormonen). De tweede soort 
noodpil bevat ulipristal en is op de markt onder 
de naam EllaOne®. Zij is een nieuwe generatie 
noodpil.

Welke van deze noodpillen je ook kiest, hoe sneller 
je ze neemt na onbeschermde geslachtsgemeen-
schap, liefst binnen de 12 uur, hoe doeltreffender 
de noodpil zijn werk kan doen. Vandaar de wat 
voorbij gestreefde naam: “morning-afterpil”.

Maar zelfs na snelle inname is ze nog niet 100% ef-
fectief. De eerste soort kan je tot 3 dagen (72 uur) 
na onbeschermd seksueel contact innemen. De 
tweede soort tot 5 dagen (120 uur) erna. Hierdoor 
is de tweede soort ook doeltreffender. 

Als er meer dan 120 uur verstreken zijn sinds het 
onbeschermd vrijen, heeft een noodpil nemen 
geen zin meer en moet je je huisarts of gynaeco-
loog raadplegen. Uiteraard mag je de noodpil niet 
nemen indien je mogelijk al zwanger bent.

Een doeltreffend alternatief op de noodpil is het 
laten plaatsen van een koperspiraaltje. Dit moet 
ook binnen de 5 dagen gebeuren.

De noodpil of Morning-after pil

Hoe werkt een noodpil?

De noodpil probeert de bevruchting van de eicel 
te voorkomen, door de eisprong uit te stellen. Ze 
probeert te verhinderen dat de zaadcel de eicel 
ontmoet. Het is dus geen abortus-pil.

De huidige noodpillen bevatten een lage dosis 
hormoon. Hierdoor vallen de neveneffecten wel 
mee. De meest gekende bijwerkingen zijn hoofd-
pijn en misselijkheid. Ook kan deze pil de rest van 
de menstruatiecyclus verstoren.

Heel belangrijk om te weten is dat een noodpil 
niet beschermt tegen seksueel overdraagbare 
aandoeningen (SOA’s). Daar kan alleen een con-
doom tegen beschermen. 

Doe ik best een zwangerschaps-
test?

Hou in de gaten of je menstruatie doorkomt op 
het moment dat je dit verwacht. Je regels kunnen 
wel enkele dagen vroeger of later optreden dan 
normaal, maar als ze langer dan zeven dagen uit-
blijven, doe dan een zwangerschapstest of contac-
teer je arts of gynaecoloog. 

Waar haal ik de noodpil?

De noodpil is vrij verkrijgbaar bij elke apotheek. 
Je apotheker kan je vertellen of een noodpil no-
dig is en welke noodpil  geschikt is voor jou. Je 
apotheker kan antwoorden op al je vragen over 
het gebruik van de noodpil en info geven over de 
bijkomende maatregelen je moet nemen tijdens 
de rest van je cyclus want de noodpil beschermt je 
niet tegen zwangerschap als je seks hebt tijdens 
de volgende dagen.

De noodpil is geen anticonceptiemiddel, maar kan 
een goede ‘noodoplossing’ zijn als de klassieke 
anticonceptie faalt. De gouden regel is dan om 
deze pil zo snel mogelijk te nemen en de rest van 
je cyclus bijkomende bescherming, zoals een con-
doom, te voorzien.
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De noodpil is de laatste kans om zwangerschap te vermijden na onbeschermd sexsueel contact of 
(vermoeden van) falen van contraceptie. 

ellaone® 30 mg (ulipristalacetaat) is een noodanticonceptie geneesmiddel geschikt voor iedere vrouw die kinderen kan krijgen, inclusief adolescenten, voor 
uitzonderlijk gebruik. Raadpleeg uw arts voor een reguliere anticonceptie. Neem één tablet zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 120 uur (5 dagen) na 
onbeschermde geslachtsgemeenschap of falen van de anticonceptie. Niet gebruiken in geval van (vermoeden van) zwangerschap. Lees aandachtig de bijsluiter. 
Vraag raad aan uw apotheker. Vergunninghouder: Laboratoire HRA Pharma, 200 Av. de Paris, F-92320 Châtillon. ELA-PUB-0420-BE-003

noodanticonceptie

Vraag advies 
aan je apotheker

19_HRA_6744 ellaOne_A4_NL.indd   119_HRA_6744 ellaOne_A4_NL.indd   1 8/05/20   16:468/05/20   16:46
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ellaone® 30 mg (ulipristalacetaat) is een noodanticonceptie geneesmiddel geschikt voor iedere vrouw die kinderen kan krijgen, inclusief adolescenten, voor 
uitzonderlijk gebruik. Raadpleeg uw arts voor een reguliere anticonceptie. Neem één tablet zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 120 uur (5 dagen) na 
onbeschermde geslachtsgemeenschap of falen van de anticonceptie. Niet gebruiken in geval van (vermoeden van) zwangerschap. Lees aandachtig de bijsluiter. 
Vraag raad aan uw apotheker. Vergunninghouder: Laboratoire HRA Pharma, 200 Av. de Paris, F-92320 Châtillon. ELA-PUB-0420-BE-003

noodanticonceptie

Vraag advies 
aan je apotheker

 30 mg (ulipristalacetaat) is een noodanticonceptie geneesmiddel geschikt voor iedere vrouw die kinderen kan krijgen, inclusief adolescenten, voor 
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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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