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Avène Xeracalm : Mix & match naar keuze
*prijsvoorbeeld obv 

balsem 400ml + wasolie 400ml Disney multi-vitaminen Cars of Frozen

DROGE HUID   TERUG NAAR 
SCHOOL

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

Magazine

€44,40
€22,20

€13,95/st
€13,95/2st

€15,95/st
€15,95/2st

     VITAMINES
mix & match naar keuze
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voor balsem 400ml + wasolie 400ml
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Apotheek De Vylder
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HOU JE LICHAAM GEZOND
met Selenium+Zinc, 
slechts 1 tablet per dag

HAAR1,4

NAGELS1,4

HUID1, 6

SCHILDKLIER4

IMMUUN-
SYSTEEM1,2,3,4, 5, 6
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Bevat de gepatenteerde 
SelenoPrecise gist
(organisch selenium), dat 
algemeen bekend staat om 
zijn superieure opname (89%) 
en veiligheid. 

Promotieverpakking 90+30 
tabletten beschikbaar in uw 
apotheek, aan adviesprijs 
€21,95 (CNK2326-577), tot 
uitputting van de voorraad.

Draagt bij tot het behoud van normaal haar.(1,4) Voor een gezonde huid. (1,6) Draagt bij tot het behoud van gezonde nagels.(1,4)

Speelt een rol in de normale werking van de schildklier. (4) Ondersteunt de normale werking van het immuunsysteem. (1, 2, 3, 4, 5, 6)

1:Zink  2:Vitamine  C 3:Vitamine B6  4:Selenium  5:Vitamine E  6:Vitamine A

Innoverend voor de gezondheid
www.pharmanord.be

GRATIS 
STAAL?
Maak kans op een 
gratis staal door  
deel te nemen aan 
de quiz. Ga naar 
www pharmanord.be/quiz-s2



Werking van een vaccin

Een vaccin werkt door het immuunsysteem (natuur-
lijke afweer) van het lichaam te stimuleren.

Het vaccin zorgt ervoor dat je lichaam antistoffen 
aanmaakt tegen een infectieziekte zodat je lichaam 
in de toekomst, in geval van aanraking met echte 
virussen of bacteriën, deze herkent en extra antistof-
fen aanmaakt.

Op deze manier verdedigt je lichaam zich en word je 
niet of veel minder ziek.

Een vaccin bestaat uit ofwel dode (geïnactiveerde) of 
levende, verzwakte bacterie- of virusdeeltjes.

- Bij dode vaccins is de ziekteverwekker niet meer 
in levende vorm aanwezig en is de opgewekte 
immuniteit meestal van beperkte duur. Je moet je 
dan enkele jaren later opnieuw laten vaccineren. 
Bijvoorbeeld: infl uenza (griep), pneumokokken, 
meningokokken C

- Bij levend verzwakte vaccins zijn de ziekteverwek-
kers wel nog levend maar in zeer sterk verzwakte 
vorm. Deze kunnen soms een lichte infectie ver-
oorzaken, maar zij zorgen voor een langere immu-
niteit. Bijvoorbeeld: het vaccin tegen bof, mazelen 
en rode hond en rotavirus

Vaccins kunnen lichte bijwerkingen geven zoals 
koorts, een zwelling op de plaats van injectie, een 
onderhuids knobbeltje, maar zij geven uiterst zelden 
ernstige nevenwerkingen.

Optimale werking van je vaccin? 
Verhoog je immuniteit!

De verschillende soorten corona-
vaccins

Voor het coronavirus (Covid-19) zijn er twee soorten 
vaccins op de markt, enerzijds de mRNA-vaccins en 
anderzijds de vectorvaccins.

-  m-RNA vaccins : Pfi zer en Moderna: De genetische 
code van een eiwit uit een coronavirus wordt vast-
gelegd in een mRNA-fragment dat synthetisch 
wordt aangemaakt. Dit synthetisch fragment uit 
het vaccin moet dan in je lichaamscellen geraken 
door het te verpakken in een vetmanteltje (nanop-

artikel). In het lichaam 
wordt het dan omgezet 
in een eiwit van het 
coronavirus. Je afweer-
systeem reageert op dit 
lichaamsvreemd eiwit 
door antistoffen en an-
dere immuuncellen aan 
te maken.

- vectorvaccins: As-
tra Zeneca en Johnson 
& Johnson: Het Astra 
Zeneca vaccin bestaat 
uit een onschadelijk 
gemaakt (kan zich niet 
vermenigvuldigen) 
chimpansee-verkoud-
heidsvirus , terwijl het 
Johnson & Johnson vac-

cin met een menselijk verkoudheidsvirus werkt 
als vector (drager). In deze vector zit informatie 
verpakt zodat ons lichaam antistoffen aanmaakt 
tegen de specifi eke uitsteekseleiwitten van het 
coronavirus.
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Verhoog je immuniteit!

Om de werking van het vaccin en de immuniteit te 
bevorderen, kan men immuniteitsbevorderende pro-
ducten onder de vorm van voedingssupplementen 
innemen.

We kennen reeds lang vit C en D, alsook zink die 
weerstandsverhogend werken. 

Tegenwoordig worden β-1,3/1,6 glucanen als breed 
spectrum immuunmodulator gebruikt, dus tegen 
verschillende ziektekiemen. Deze hebben invloed op 
de zowel aangeboren als de verworven immuniteit, 
zonder risico op overactivatie. Verschillende studies 
bij verschillende dieren hebben aangetoond dat 
�-glucanen een gunstig effect hebben op de immuni-
teit in combinatie met vaccinatie.

Wetenschappelijk onderzoek heeft eveneens aange-
toond dat de darmfl ora een belangrijke rol speelt in 
de immuunrespons na vaccinatie.

Pre- en probiotica verhogen de bescherming na een 
vaccin en verlagen de eventuele bijwerkingen van 
een vaccin.

Deze probiotica worden het best net voor de vaccina-
tie tot 2 à 4 weken erna ingenomen.

Het is weer tijd voor de 
jaarlijkse griepspuiten! 

De maanden oktober en november zijn de ideale maanden voor uw vaccin.

Vraag er zeker naar bij uw apotheker.  
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Opbouw

Een haar zit in een haarzakje of follikel die zich in de 
opperhuid bevindt. Dit haarzakje voedt onze haren en 
zorgt voor de groei ervan.

De bouwstenen van het haar bestaan voornamelijk 
uit keratine en collageen.

De haargroei verloopt in 3 fasen: anagene fase (de 
groei), katagene fase (overgang) en telogene fase 
(afbraak). Bij de mens bevindt zich 60 à 90% van de 
haren in de groeifase en 10 à 20% in de rust- en af-
braakfase.

Iedereen verliest tussen de 50 tot 100 haren per 
dag. Dit is normaal want er komen ook telkens weer 
nieuwe haren bij.

We spreken van haaruitval wanneer deze nieuwe 
haren niet terug groeien of wanneer er meer dan 100 
haren per dag uitvallen.

Oorzaak

De meest voorkomende oorzaak van haaruitval of 
alopecie is de androgenetische alopecie. Dit heeft 
te maken met het mannelijke hormoon en komt op 
latere leeftijd voor zowel bij mannen als bij vrouwen. 
Deze vorm van haarverlies is erfelijk bepaald en heeft 
te maken met het hormoon androgeen, hoewel de 
precieze oorzaak nog niet gekend is.

Bij mannen gaat de haarlijn langzaam opschuiven 
en de kruin kan ook verdunnen en uiteindelijk kaal 
worden. Van deze groep blijft 10 tot 15% over met een 
hoefi jzervormige beharing.

Haaruitval

Bij de vrouw komt het minder vaak voor. Het haar 
gaat verdunnen over het hele hoofd, zij zullen nooit 
echt heel kaal worden.

Dan is er nog alopecia areata of pleksgewijze haar-
uitval, waarbij het haar plots op bepaalde plekken 
uitvalt. Deze plekken kunnen in uitzonderlijke geval-
len samenvloeien tot kaalheid over het hele hoofd. Dit 
kan voorkomen op het hoofd maar ook, in mindere 
mate, in de wenkbrauwen en de baard.

De oorzaak hiervan is onbekend tenzij het door 
schimmelinfectie of ringworm veroorzaakt wordt. 
Men denkt ook dat auto-immuunziekte of psychologi-
sche factoren een rol kunnen spelen.

Meestal komt het haar terug na verloop van tijd.

Diffuse haaruitval is meer verspreid over het hele 
hoofd en kan verschillende oorzaken hebben. De eer-
ste 3 maanden na de zwangerschap kan men hier last 
van hebben. Bij fysieke of psychische stress kan het 
haar uitvallen, ook gebruik van bepaalde geneesmid-
delen of problemen met de schildklier of bepaalde 
zware ziektes kan haarverlies in de hand werken. Het 
haarverlies dat voorkomt bij kankerpatiënten door 
chemo behoort ook tot deze categorie van haaruitval.

Dit haarverlies is tijdelijk en vrijwel nooit blijvend.

Minder voorkomende oorzaken zijn traumatische 
haaruitval en haarverlies door littekenvorming na 
een brandwonde of operatie aan het hoofd.  Trauma-
tische haaruitval komt doordat de haren worden uit-
getrokken door te vaak een paardenstaart te dragen 
of door psychische problemen.  
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Haaruitval, een probleem waar iedereen wel eens last van heeft. Zowel mannen als vrouwen krijgen er mee 
te maken. Vooral bij de seizoenswisseling wordt er doorgaans  meer haarverlies opgemerkt tijdens het was-
sen, drogen en borstelen.
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Behandeling

De eerste stap in de behandeling is een vitaminesup-
plement innemen. Deze supplementen bestaan uit 
Zink, vitamines van het B-complex en sommige, iets 
duurdere, bevatten collageen. Dit kan eventueel ge-
combineerd worden met een shampoo tegen haar-
uitval. 

Wanneer dit na 3 maanden geen positief resultaat 
geeft kunnen we een volgende stap nemen onder 
de vorm van ampullen die direct op de hoofdhuid 
worden aangebracht. Deze ampullen werken direct 
in op de haarfollikel en stimuleren de haargroei en 
bevorderen de verankering van het haar. De stoffen 
verantwoordelijk voor deze werking zijn onder andere 
aminexil, zwavelaminozuren en extracten van ginkgo 
biloba of Pfaffia-extract en etherische sinaasappelolie 
en arginine.

Wanneer dit alles niet helpt kunt u beroep doen op 
de stof Minoxidil die in 2% zonder voorschrift te ver-
krijgen is. Het is een oplossing die iedere dag op het 
hoofd aangebracht wordt. Deze stof vermindert het 
haarverlies en zorgt ervoor dat bestaande follikels 
terug haren produceren.

Bij iedere behandeling voor haarverlies is geduld de 
boodschap; de resultaten zijn vaak pas na 3-4 maan-
den zichtbaar.

Haarverlies blijft een veelvoorkomend probleem dat 
zeer vervelend is.

Wanneer u te kampen krijgt met haaruitval bent u al-
tijd welkom in de apotheek voor meer raad en advies.

Bronnen:

http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/

haaruitval/

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=65

https://www.huidarts.com/huidbehandelingen/minoxidil/
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DROOGSHAMPOOS
SCHOON HAAR IN SLECHTS 2 MIN. TIJD, ZONDER HET HAAR NAT TE MAKEN!

Nr1
IN BELGIË*

De onmisbare droogshampoo 
sinds 1971 voor schoonheid, 

doeltreffendheid & veiligheid.

Controleert het talgniveau 
gedurende 48u & maakt het 

mogelijk de wasbeurten te spreiden. mogelijk de wasbeurten te spreiden. 

ALLE HAARTYPES VET HAAR

*IQVIA - Pharmatrend - Marktsegment van de droogshampoos in de apotheken in Frankrijk, Italië, Zwitserland, België, Portugal, Oostenrijk, Duitsland, Griekenland, Polen, Slovakije en Tsjechië – 2018 – in volume en waarde.
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(1)Venushaar helpt haaruitval te voorkomen. Voedingssupplement. Vraag raad aan uw apotheker.  
In het kader van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levenswijze.
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HERFST-ACTIES

1+1
GRATIS

€8,70/st
€8,70/2st

€15,75/st
€15,75/2st

€9,30/st
€9,30/2st

Hydra 
gelaatscrème 
40 ml

Wasolie 
500 ml

Luierwissel 
100 g

MUSTELA VOOR BABY & KIND

 (van 15/9/2021 tot 15/12/2021)

SEPTEMBER

NOVEMBER

DECEMBER

COSMETICA
MAAND
ACTIES

ELKE MAAND EEN 
ANDER GAMMA IN 

DE KIJKER MET
20% KORTING !

OKTOBER

1+1
GRATIS

€13,95/st
€13,95/2st

€13,95/st
€13,95/2st

Multivit 4G 
30 slik- of bruistabl.

Multivitamine (12 vit en 7 
mineralen) met een 

verlengde werking. 4G: 
guarana, ginseng, gember 
en koninginnegelei: voor 

meer energie en weerstand.

Acerola 
60 kauwtabletten

Natuurlijk vitamine C voor 
een betere weerstand.

ENERGIE & VITALITEIT

alle combinaties zijn mogelijk met deze 3 producten

20%
KORTING

20%
KORTING

20%
KORTING

20%
KORTING

8
Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.



€39,10/st 
€19,55

voor reiniging + dagverzorging comedomed

ACNE HUID
Avène Cleanance is de perfecte 

verzorging voor de acne-huid. 
ACTIE 1+1 gratis op de volledige 

Cleanance-lijn: reiniging, dagverzorging, 
masker, spot-on.

   
       

2de aan

-50%

GRATIS
OLIJFOLIE

1+1
GRATIS

€21,95/90 cabs
€21,95/120 caps

€12,50/st
€12,50/2st

Pharma Nord 
Selenium + Zinc 

PROMO: 90+30 gratis selenium+zinc of 
-50% korting bij gecombineerde aan-

koop D-pearls 3000  (€ 19,95)

Droogshampoo 
Klorane brandnetel of havermelk

 CHOLIXX RED 2.9
Voedingssupplement bij verhoogde 

cholesterol o.b.v. rode gist rijst, artisjok 
en co-enzyme Q10. Gratis fl esje olijfolie 

bij aankoop van 240 tabletten.

€39,95

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

HUIDREINIGING 
Uriage micellair water 500ml
Voor elk huidtype een aangepaste reiniging 

voor het gelaat.

1+1
GRATIS

€18,90/st
€18,90/2st

€25,50/st
€25,50/2st

AVENE XERACALM WASOLIE 
400ml

Zachte wasolie voor 
de gevoelige, droge, 

jeukende huid.
     

AVENE XERACALM 
LICHAAMSBALSEM

400ml
Hydraterende 

lichaamsverzorging voor de 
gevoelige, droge, 

jeukende huid.
      

€15,95/st
€15,95/2st

TERUG NAAR SCHOOL
Disney vitamines voor kids: 

Algemene vitamines  in zachte gummies voor kids
 + 10 leuke kleurpotloden CADEAU

Frozen of Cars

€37,20
€22,32

HAARUITVAL 
Pilos haarcaps

Zeer compleet vitamine-supplement tegen haaruitval. 
40%  korting op  promo-doos (2 maanden + 1 maand gratis) 

+ gratis verzorgende shampoo.

-40% + gratis shampoo

40%  korting op  promo-doos (2 maanden + 1 maand gratis) 

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

DROGE HUID PILBOX
Handige 

pillendoos per week, 
verschillende kleur per dag

Fisamed XL color

€20,95
€12,50

-40%

€21,95/90 cabs€21,95/90 cabs€21,95/90 cabs

koop D-pearls 3000  (€ 19,95)

€15,90/st
€15,90/2st

   
       
   
       
   
       

Orgitan Immunity duo + 
gratis Orgitan care 15 caps

Versterk je immuunsysteem, 
zeker bij vaccinatie

€31,13
€31,13 voor Orgitan immunity duo + care 15 caps

15 caps
gratis

9
Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.



Eigenschappen van de zetpil:
l geen corticoïde
l mag bij zwangerschap

Posologie:
l 2 tot 3 zetpillen/dag

   

Eigenschappen van de crème:
l dubbele werking
l crème zonder corticoïden
l crème zonder fragrance
l mag tijdens zwangerschap gebruikt worden

(niet in eerste trimester)

Posologie:
l 1 tot 2 applicaties/dag

NEW

Cose•Protect®

huidbeschermend complex
bij aambeien

Cose•Protect®   Duo
verzachtende

perianale crème

Cose•Protect®  Duo is een cosmeticumCose•Protect®  is een medisch hulpmiddel

l 2 tot 3 zetpillen/dag

Cose•Protect®  is een medisch hulpmiddel

NIEUWE
VERPAKKING

coseprotect_adv_A5_NL.indd   1coseprotect_adv_A5_NL.indd   1 11/08/2021   12:3811/08/2021   12:38

Eis het beste 
voor uw gewrichten1 !

www.flexofytol.be

NEW

Bioactieve formulering 
& wetenschappelijk bestudeerd2

Ku r k u m a  •  B o s w e l l i a  •  V i t a m i n e  D

1 Kurkuma- en boswellia-extracten helpen de flexibiliteit en soepelheid van gewrichten en pezen te behouden.
2 Henrotin et al. Arthritis Research & Therapy volume 21, Article number: 179 (2019).

 Kan over een lange periode worden gebruikt 
zonder nevenwerkingen
 Belgisch product

2 x 
STERK

ER

FLEXOFYTOL-FORTE_BE_pub-Mees_A5_2021-07.indd   1FLEXOFYTOL-FORTE_BE_pub-Mees_A5_2021-07.indd   1 7/07/21   10:217/07/21   10:21

10



Wat zijn aambeien?

Aambeien worden ook hemorroïden of speen ge-
noemd. Het zijn opgezwollen en uitgezakte zwel-
lichamen en kussentjes van bloedvaten in de en-
deldarm (het allerlaatste stuk van de darm) en in 
de anus. Deze zwellichamen zijn belangrijk bij het 
afsluiten van de anus en ze zorgen ervoor dat er 
geen ontlasting uit de anus lekt. Wanneer de zwel-
lichamen in de anus te veel opzwellen en uitzakken, 
spreken we van inwendige aambeien. Het kan ech-
ter ook voorkomen dat de zwellichamen zich buiten 
de anus bevinden. In dit geval spreken we van een 
uitwendige aambei.

De oorzaak van aambeien

Aambeien ontstaan door een verhoogde druk op de 
zwellichamen door bijvoorbeeld hard persen. Hier-
door kunnen de zwellichamen opzwellen, uitzakken 
en vervolgens gaan bloeden. Constipatie is daarom 
de belangrijkste oorzaak van aambeien. Aambeien 
kunnen ook ontstaan door zwangerschap, bevalling, 
langdurige diarree, door het gebruik van alcohol en 
sterk gekruide voeding.

Aambeien
De symptomen van aambeien

Iedereen heeft aambeien. Ze maken deel uit van 
een normaal, gezond lichaam. Wanneer aambeien 
echter sterk opzwellen en groter worden, kunnen 
ze ongemakken veroorzaken:

-    Pijn, als dan niet met bloed- (of vocht-)verlies.

-    Anale jeuk: vervelende jeuk rond de anus. Vaak 
is de oorzaak van deze jeuk moeilijk te achter-
halen, maar meestal is de jeuk een gevolg van 
aandoeningen aan de anus  zoals aambeien.

- Problemen met de stoelgang: zoals een afwij-
kende stoelgang, het niet kunnen ontlasten of 
pijn tijdens de ontlasting. 

- Weeïg gevoel / Pijn: Aambeien kunnen een 
weeïg gevoel veroorzaken in de onderbuik of in 
de anale streek. Dit kan gepaard gaan met jeuk 
of zelfs overgaan in pijn. Is uw anus gevoelig tij-
dens het ontlasten of merkt u dat het echt pijn 
begint te doen als u druk uitoefent? Dan kan 
het zijn dat u last heeft van aambeien.

- Zwellingen bij de anus: Als u last heeft van 
vervelende zwellingen bij de anus, dan duidt 
dit mogelijk op aambeien of een andere anale 
aandoening. Een inwendig en uitwendig on-
derzoek wijst uit waar uw klachten vandaan 
komen.
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#2DROPCHALLENGE#2DROPCHALLENGE

2 DRUPPELS
EN NIETS HOUDT JE NOG TEGEN

Voor indicaties, contra-indicaties en waarschuwingen verwijzen wij u naar de bijsluiter van het betre�ende product. *Alcon gesponsord onderzoek met 134 proefpersonen, gegevens zijn nog niet gepubliceerd. ** Resultaat 
individueel afhankelijk. Elke patiënt heeft medisch advies op maat nodig en verdere behandeling kan nodig zijn. 1. Alcon data on file, study CDMGD0012401. 2. Rangarajan R, Ketelson H, Preclinical Evaluation of a New Hydroxy-
propyl-Guar Phospholipid Nanoemulsion-Based Artificial Tear Formulation in Models of Corneal Epithelium, Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 35/1, 2019. © 2020 Alcon Inc. BE-SYC-2000021 08/2020
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VERLICHTING1*

Geschikt voor elk type 
geïrriteerde, vermoeide, 
droge ogen2*,**

8 UUR
VERLICHTING1*

Wat doe je wanneer je last hebt van 
aambeien?

- Wanneer de oorzaak gekend is, bijvoorbeeld 
constipatie, is het uiteraard belangrijk om de 
constipatie te behandelen. 

-  Ga zo snel mogelijk naar de dokter indien je last 
hebt van pijn, bloed- of vochtverlies of anaal 
ongemak.

-  Er bestaan verzachtende, ontzwellende, pijnstil-
lende crèmes of zetpillen (al dan niet met een 
cortisone) om tijdelijk verlichting te geven. Je 
apotheker kan je best adviseren welke crème/
zetpil meest aangewezen is.

- In combinatie met een lokale crème gebruik je 
best ook steeds tabletten (o.b.v. diosmine, fl a-
vonoïden) om de vaatwand te versterken en de 
doorbloeding te verbeteren.

-  Voorkom constipatie: zorg voor een evenwich-
tige en vezelrijke voeding met veel volkoren 
graanproducten, groenten en fruit.

-  Drink veel water: minstens 1,5 tot 2 liter per dag.

-  Voorkom overgewicht door gezond te eten en 
voldoende te bewegen.

-   Beweeg regelmatig: minstens 30 minuten per 
dag. Wandelen, zwemmen of turnen zijn ideaal. 
Fietsen of paardrijden zijn bij aambeien minder 
geschikt.

- Alcohol of pikante voeding worden best verme-
den. Ook koffi e en thee is te vermijden omdat 
deze de dikke darm stimuleren.

- Maak tijd voor het toiletbezoek, maar hou het 
kort.

- Negeer de drang niet om naar het toilet te 
gaan.

- Zorg voor een goede lokale hygiëne, zonder te 
overdrijven. Reinig met lauw water en dep je 
vervolgens goed droog. Gebruik geen zeep of 
geparfumeerd toiletpapier.

- Draag of til geen zware lasten.

- Raadpleeg uw arts als de symptomen aanwezig 
blijven, verergeren of veranderen.

bron: patiëntenfolder ‘Aambeien'  
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Structuur traanfi lm

Bij het knipperen van de ogen wordt traanvocht in 
een laagje over het oog verdeeld. Dit dunne laagje 
wordt de "traanfi lm" genoemd en bestaat uit een 
slijmerige, waterige en olieachtige laag. De olie-
achtige buitenste laag gaat te snelle verdamping 
van het traanvocht tegen. De waterige middelste 
laag voedt en beschermt het oogoppervlak. De 
slijmachtige binnenste laag zorgt dat de waterige 
laag zich gelijkmatig over het oog verdeelt en 
goed vasthecht aan het hoornvlies.

Wanneer er te weinig traanvocht aanwezig is of 
het traanvocht is van onvoldoende kwaliteit, kun-
nen droge ogen ontstaan. Zowel een tekort aan 
waterig als aan olieachtig vocht kan tot droge 
ogen leiden. Vaak speelt een combinatie van bei-
de problemen en kan er geen onderscheid tussen 
gemaakt worden.

Oorzaken

Droge ogen kan door uiteenlopende factoren 
veroorzaakt worden. Zo neemt de traanproductie 
af met de leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe minder 
traanvocht er wordt aangemaakt. Omwille van 
hormonale veranderingen komt het vaker voor bij 
vrouwen in de menopauze dan bij mannen. De 
omgeving speelt eveneens een grote rol. De klach-
ten verergeren bij winderig weer en in een ruimte 
met rook, verwarming of airconditioning omdat 
de verdamping van het traanvocht dan toeneemt. 
Te weinig knipperen met de oogleden (bv. door 
veel beeldschermgebruik), het gebruik van con-
tactlenzen, bepaalde geneesmiddelen, … kunnen 
leiden tot droge ogen. Wanneer ook de kliertjes in 
de ooglidranden ontstoken zijn (= ‘blefaritis’), ont-
staat een tekort aan traanvocht dat bovendien van 
slechte kwaliteit is.

Droge ogen
Symptomen

Heb je vaak een branderig, prikkend of zanderig 
gevoel in de ogen, afgewisseld met overvloedig 
tranende ogen, dan kan dit wijzen op droge ogen. 
De ogen kunnen er vermoeid, geïrriteerd en bloed-
doorlopen uitzien. De symptomen nemen meestal 
toe in de loop van de dag. Uiteindelijk kan dit leiden 
tot pijn, lichtschuwheid en eventueel gezichtsver-
lies.

Behandeling

Kunsttranen

Een kunsttraan is een bevochtigende oogdruppel 
als aanvulling op het eigen traanvocht. Kunsttranen 
zullen de symptomen onderdrukken, maar kunnen 
de oorzaak niet wegnemen. Dit zorgt ervoor dat 
deze druppels doorgaans blijvend moeten gebruikt 
worden.

Er bestaan vele soorten kunsttranen, variërend van 
druppels tot gel, zodat aan elke vraag kan voldaan 
worden. Het effect kan van persoon tot persoon 
verschillen waardoor het zinvol kan zijn om te ver-
anderen van kunsttraan wanneer de klachten niet 
verminderen.

Praktische tips

-  Vermijd zo veel mogelijk uitlokkende factoren 
zoals rokerige ruimtes, airconditioning, …

-  Verhoog de luchtvochtigheid in huis

-  Vermijd wrijven in de ogen

-  Knipper vaker met de ogen

-  Las rustpauzes in bij veel beeldschermgebruik

-  Gebruik regelmatig ooglidkompressen om blefa-
ritis te voorkomen
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DAGELIJKSE HUIDVERZORGING VOOR DE 
HUID MET NEIGING TOT ACNE

1.Internationale klinische studie, 48 proefpersonen tussen 12 en 35 jaar, 2 toepassingen per
dag van Cleanance Comedomed gedurende 6 maanden.

DE UITERST DOELTREFFENDE VERZORGING

Vanaf 5 dagen

GEEN JEUK 
MEER*

per

GEEN JEUK 

Gemiddelde tijd voordat de jeuk verdwijnt.

De nieuwe aanpak voor uw cholesterol!

Helpt het cholesterolgehalte 
te beheersen, met een 
goede spiertolerantie.

www.ixx.bemeer info: www.ixx.be
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Wanneer moest ik dat pilletje nu weer inne-
men? En mocht dat bij het eten? Mag dat wel 
samen met mijn andere medicatie?

Logisch dat u hierover vragen heeft.

Bij het afl everen van uw medicatie, proberen we 
zoveel mogelijk informatie mee te geven. Heeft u 
nadien toch nog vragen of weet u het niet meer 
precies? Aarzel dan niet, bel ons even op of kom 
langs in de apotheek!

Het is onze taak om u te begeleiden bij een cor-
rect gebruik van uw geneesmiddelen.

Gebruikt u meerdere geneesmiddelen en bezorgt 
het klaarzetten van uw medicatie u kopzorgen? 
Dan zetten wij met alle plezier uw medicatie 
wekelijks GRATIS klaar. Vraag ernaar in onze apo-
theek!

Bezorgen uw geneesmiddelen 
u soms kopzorgen?



17,8 - 19,1 kWh/100 KM • 0 - 0 G/KM CO2 (WLTP).
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Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.
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in een compacte, atletische vormgeving. Onovertroffen veiligheids systemen 

en comfortuitrustingen bezorgen u samen met het vooruitstrevende 
MBUX-infotainmentsysteem een bijzonder dynamische rijbeleving. 
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www.groepjam.be
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

MAN13100246KK MAN - BE_MB Dealerdesk Q1 mar21_EQA_JAM 210x297mm_BEL NL_adv2 v2.indd   1MAN13100246KK MAN - BE_MB Dealerdesk Q1 mar21_EQA_JAM 210x297mm_BEL NL_adv2 v2.indd   1 19/05/21   09:2919/05/21   09:29
Apotheek Mees:
Dorp 47, Nieuwrode - 016/56.46.11 - Diestsesteenweg 2, Herk-de-Stad - 013/55.11.14
 St. Jorislaan 131, 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, Alken - 011/31.25.53
Verantwoordelijke uitgever: Apr. Joris Mees - Apr. Véronique Hayen | Vormgeving: www.creasonus.be  - Druk:  www.drukencopyservice.be


