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NIEUW

Allergische rhinitis & neussprays
Heeft u last van een verstopte neus en/of niesbuien met dit mooie weer? Dan heeft u misschien last van
allergische rhinitis en niet van een klassieke verkoudheid. Vaak gebruikt men dan een klassieke neusspray
om de neus open te maken (o.b.v. xylomethazoline, naphazoline,…). Deze sprays werken onmiddellijk en
geven een snelle verlichting van de verstopte neus.
Het nadeel is dat u deze neussprays maximum vijf tot zeven dagen achter elkaar mag gebruiken. Maar na
zeven dagen zijn de klachten natuurlijk nog niet voorbij als het gaat om allergische rhinitis.

Maar er zijn ook neussprays met corticosteroïden. Sommige
hiervan zijn sinds 1 april 2017 zonder voorschrift verkrijgbaar.
Het voordeel van de neusspray met een corticosteroïd is
dat deze gedurende een lange tijd gebruikt mag worden en
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 flesje goed te schudden
Eén verstuiving per neusdag, 1 keer per dag
Tijdens de verstuiving mag dit lichtjes opgesnoven worden
Het is belangrijk om naar de neusvleugel (buitenkant 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 ontzwellende neusspray samen gebruiken.
Als er na 1 week geen verbetering is, is het nodig om uw
arts te raadplegen.

DelphiCare databank, APB, rubriek ‘Farmaceutische zorg’, uitgave 04/2017.

Mustela ® beschermt
jouw huid en die van

AANBEVOLEN
DOOR UW
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Het Mustela® Zonnegamma
garandeert:

© VRT-Ketnet Jr 2017
*Onderzoek Kaiser 2016 in België 177 ouders en 5 pediaters

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 gewend en gaat niet meer ontzwellen zonder neusspray te gebruiken. Met als gevolg dat
er steeds een verstopte neus is en dat de neusspray dus ook
voortdurend gebruikt wordt. Een viscieuze cirkel….

• een hoge bescherming voor alle huidtypes
• zeer hoge tolerantie
• gebruiksvriendelijkheid
• eco-ontworpen producten

MUSTELA ®, ALLES BEGINT MET DE HUID

3
pub-A5-liggend.indd 1

30/05/17 09:13

Vermoeide en geirriteerde ogen ?

Homeoptic !

Zwemmen

Koude

Contactlenzen

Wind

Vervuiling
Brildragers

Visuele vermoeidheid
Droge ogen

Homeopathisch geneesmiddel. Vraag raad aan uw apotheker.
Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter.

Zonnebescherming
Onze UVB-UVA bescherming
op zijn best
FAMILIEPAK
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« Bescherm je huid, bescherm de oceaan »

www.eau-thermale-avene.be

Een eco-verantwoorde aanpak
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Droge ogen
5 tot 14% van de bevolking heeft last van droge ogen.
Droge ogen komen meer voor op oudere leeftijd, en vooral bij vrouwen.
Het is een chronische aandoening.
‘Droge ogen’ is de algemene benaming van een oogprobleem waarbij de kwaliteit, de hoeveelheid of de verdeling
van het traanvocht verstoord is. Hierdoor onstaan er ongemakken aan het oogoppervlak.
De goede conditie van de tranenfilm hangt o.a. af van het
goed functioneren van de oogleden. Er zijn echter nog andere oorzaken van droge ogen:
- Hormonale wijzigingen, bv. menopauze, maandstonden,
zwangerschap
- Auto-immuun ziekten
- Bijwerking van bepaalde geneesmiddelen, zoals antihistaminica, de pil, neuroleptica en antidepressiva
- Ontsteking van de ogen, bv. bij allergie
- Tekort aan kwaliteitsvolle omega 6 in de dagelijkse voeding
De symptomen zijn weinig specifiek. Droge ogen kunnen zich
uiten door jeuk, een branderig gevoel, het gevoel dat er een
zandkorreltje in je oog zit, de ogen voelen vermoeid aan, tot
zelfs (een beetje tegenstrijdig) tranenvloed.
Deze symptomen nemen vaak toe in de loop van de dag.
Continu tranende ogen zijn weldegelijk een gevolg van droge ogen. Deze tranen zijn echter niet van goede kwaliteit.
Uiteindelijk kan er pijn, lichtschuwheid tot zelfs gezichtsverlies optreden. Droge ogen hebben een negatieve invloed op
de levenskwaliteit.

Gelukkig kan je er zelf iets aan doen!
Hierbij enkele tips:
-

-

Je kan voorkomen dat het traanvocht te snel verdampt
door de luchtvochtigheid in huis te verbeteren. Dit kan
je doen met behulp van waterbakken aan de verwarming
of door de aanschaf van een luchtbevochtiger. Vermijd
ruimtes met airconditioning. Dit soort apparaten geven
een droge luchtstroom die de ogen extra irriteert.
Staar niet te lang naar een computerscherm.
Buiten kan een speciale (fiets)bril die aan de zijkanten is
afgesloten er voor zorgen dat de ogen door de wind niet
te veel uitdrogen.
Het dragen van contactlenzen kan bij droge ogen extra
problemen geven. Dan kies je beter voor een bril of zorg
je voor afwisseling.
Vermijd zaken die extra droogte of irritatie geven, zoals
een haardroger, een ventilator of rook.

Als deze tips onvoldoende helpen kan men gebruik maken
van kunsttranen en tegelijk letten op een goed uitgebalanceerde voeding. Denk bijvoorbeeld aan zalm, tonijn en makreel. Deze soorten vis bevatten veel omegavetzuren. Bladgroenten zoals boerenkool en spinazie bevatten veel luteïne,
een essentieel aminozuur voor mooie gezonde ogen.
Ontzeg jezelf zeker niet een dagelijkse portie fruit, felle kleuren zijn een indicator voor een hoog gehalte aan carotenoïden. Deze groep van stoffen zijn onmisbaar als je streeft naar
gezonde ogen. Oesters en schaaldieren zijn een goede bron
van zink. Dit mineraal draagt bij tot het aanmaken van melanine, een belangrijk pigment dat we terugvinden in onze
ogen. Het beschermt ons tegen de schadelijke UV-B stralen
van de zon.
Als deze bestanddelen zijn ook terug te vinden in voedingssupplementen die speciaal ontwikkeld zijn voor gezonde
ogen. Vraag er zeker naar bij uw apotheker.
Wij helpen u ook graag een keuze te maken tussen de tientallen verschillende soorten kunsttranen die er op de markt te
verkrijgen zijn.
Bronnen:
Gezondheid.be
Optiek “Van der Linden”
Thea pharma
Cursus Farmacologie en communicatie – deel 4 – Raad bij OTC
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Vrij bewegen met de nieuwe generatie
krachtige, natuurlijke producten,
ter ondersteuning V
Van
an kraakbeen en
soepele gewrichten, spieren en pezen
J-ixX INTENSE (30 of 60 natuurlijk gekleurde tabletten)
met bio-geoptimaliseerd kurkuma extract voor
een veel betere opname, met een hoge dosis actieve
gingerolen en shogaolen uit gember, met vitamine C en D
en een Boswellia serrata extract met de (wereldwijd)
hoogste concentratie aan AKBA,
een goed bestudeerd boswellia zuur
verkrijgbaar bij uw apotheek
voor meer informatie, mail naar info@ixx.be
www.ixx.be
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INULAC

ONMISBAAR VOOR

JE VERTERING!

Inulac bevat prebiotica in de vorm van inuline, die als energiebron de aanmaak
van probiotica en als voedingsvezel de darmtransit bevordert.
Inulac bavat omhulde darmfermenten die zorgen voor een optimale darmflora en
enzymen van ananas en papaya die een goede vertering ondersteunen.
Inulac is 100% natuurlijk, heeft een lekkere smaak en
wordt gebruikt na overmatig eten, bij een opgeblazen
gevoel of na antibiotica gebruik.
Bovendien ondersteunt inulac een goede vertering en
een sterke immuniteit.

EEN GEZONDE DARMFLORA
VOOR EEN SUPERGEVOEL!

Te veel ? Te vol ?
Te vlug ?
Te vet ?
4 VOUDIGE WERKING:
helpt bij oprispingen (zure pH).
een rustige vertering (enzymen).
een optimale darmflora (probiotica).
een regelmatige stoelgang (prebiotica).

Soria Bel NV - Ringlaan 35, B-8480 Ichtegem - T: 0(032)51/58 80 30 - E: info@soriabel.be - www.soriabel.be
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DEODORANT versus ANTITRANSPIRANT
Wat is het verschil?

Sprayen of rollen?

Iedereen heeft een lichaamsgeur, die niet per definitie slecht
ruikt. Het is pas wanneer bacteriën een feestje gaan bouwen
(bij voorkeur in warme, vochtige streken zoals oksels en de
schaamstreek) dat er zich een kwalijke geur ontwikkelt.
Dit probleem kan je op twee manieren aanpakken: met een
deodorant of met een antitranspirant/antiperspirant.

De keuze voor een spray of roller is persoonlijk. Het voordeel van een spray is dat de verpakking niet met de huid
in aanraking komt. Een spray is bovendien praktischer en
sneller in het gebruik. De meeste mensen kunnen echter
beter tegen een roller dan tegen een spuitbus. Een roller
is veel vriendelijker voor de gevoelige huid. Daarnaast is
een roller milieuvriendelijker, vanwege de drijfgassen in
een spray.

Een deodorant bevat antibacteriële componenten om de
geurontwikkeling door bacteriën op de huid af te remmen.
Daarnaast is aan de meeste deodorants een parfum toegevoegd om de zweetgeur te verbloemen. Een deodorant gaat
echter niet het zweten tegen.
Een antitranspirant of antiperspirant concentreert zich voornamelijk op het remmen van de zweetproductie. Dat gebeurt
door stoffen (bv aluminiumzouten) die de poriën tijdelijk afsluiten. Sommige antitranspiranten hebben een hele hoge
concentratie actieve stoffen, deze hoef je dus maar eens in
de paar dagen aan te brengen. Een ideale oplossing dus voor
mensen die overvloedig zweten. Indien je dus geen overmatige zweter bent, dan volstaat een deodorant. Wie snel last
heeft van vochtige oksels kiest best voor een antitranspirant.

Goed voor de huid?
Deodorants of antitranspiranten kunnen leiden tot flinke huidirritatie. Volgende huidirritaties kunnen optreden: rode uitslag, droge huid, felle jeuk en er kan zelfs pijn ontstaan. Hoe
gevoeliger de huid, des te belangrijker is het om een goede
deodorant te kiezen. Er zijn speciale deodorants voor de gevoelige huid verkrijgbaar bij de apotheek. Vooral producten
met meer dan 15 procent aluminiumzout en producten waarin alcohol is verwerkt, zorgen voor serieuze huidirritaties. De
kans op irritatie is groter bij producten met aluminiumchloride dan bij deodorants met aluminiumhydrochloride. Je kunt
de kans op irritatie ook verkleinen door de huid voor gebruik
goed schoon en droog te maken.

Aluminium in deodorants: een verhoogd risico
op (borst)kanker?
Op vraag van de minister van Volksgezondheid heeft de
Hoge Gezondheidsraad een advies gepubliceerd over
een onderwerp dat regelmatig opduikt in de pers: het
veronderstelde verband tussen de aluminiumzouten
die je in deodorants en antitranspiranten vindt en een
verhoogd risico op (borst)kanker. Heel wat studies onderzochten of dit verband mogelijk is. De wetenschappers van de Hoge Gezondheidsraad analyseerden deze
studies en concludeerden dat het bewijsniveau van een
mogelijk verband tussen het gebruik van een deodorant
of antitranspirant en (borst)kanker laag is. Sommige studies sluiten dit verband helemaal uit; vele andere bleken
van onvoldoende kwaliteit te zijn om rekening te kunnen houden met hun conclusies. Om die reden besluit
de Hoge Gezondheidsraad dat een oorzakelijk verband
tussen deodorant of antitranspirant en (borst)kanker
niet bewezen is. Niet bewezen, maar ook niet weerlegd, hoewel het ontbreken van enig verband het meest
waarschijnlijk lijkt. Wanneer producten onder normale
omstandigheden gebruikt worden is er vandaag geen
reden om te vrezen voor een verhoogd risico op (borst)
kanker. Als je toch ongerust blijft, kan je bij je apotheek
ook deodorants zonder aluminiumzouten verkrijgen.
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SPECIALE AANBIEDING

1 + 1 GRATIS*

* Photerpès IP50 + stick 4G; Photoderm SOS Brume; Photoderm After Sun Lait 200ml; Photoderm AR; Photoderm
Bronz IP30 spray; Photoderm Bronz IP30 Huile sèche; Photoderm Bronz IP50 Brume; Photoderm Bronz IP50 spray;
Photoderm IP30 Spray 200ml; Photoderm KID IP50 mousse; Photoderm Kid IP50 Spray; Photoderm LEB IP30;
Photoderm MAX Aquafluide IP50; Photoderm MAX Crème IP50; Photoderm Max Lait IP50; Photoderm MAX Spray
IP50; Photoderm MAX zones sensibles IP50; Photoderm Sensitive; Photoderm Spot

DE BIOLOGIE IN DIENST VAN DE DERMATOLOGIE

Onze oren: een complex orgaan!
Onze oren bestaan uit een buitenoor, een middenoor en een binnenoor. Het buitenoor is het gedeelte wat zichtbaar is.
Het middenoor bestaat uit het trommelvlies en drie kleine botjes. Deze drie botjes worden hamer, aambeeld en stijgbeugel genoemd . Het binnenoor bestaat uit het slakkenhuis, gevuld met vloeistof.

Anatomie van het menselijk oor
1: Schedel
Buitenoor:
2 – Gehoorgang
3 – Oorschelp
Middenoor:
4 – Trommelvlies
5 – Ovaal
6 – Hamer
7 – Aambeeld
8 – Stijgbeugel
12 – Buis van Eustachius

golven verzameld bij het trommelvlies. Doordat het trommelvlies gaat trillen gaan ook de botjes, hamer en aambeeld
beginnen te trillen en daarna de stijgbeugel. De stijgbeugel
geeft de trilling door aan het ovale venster, aan de ingang
van het slakkenhuis. Het slakkenhuis is gevuld met een grijze
vloeistof die duizenden zintuigcellen bevat. De zintuigcellen
bevatten trilhaartjes. Door de trilling begint de vloeistof te
bewegen en gaan de kleine trilhaartjes meebewegen. Hierdoor komt het signaal bij de gehoorzenuw die het doorgeeft
aan onze hersenen. De hersenen zorgen ervoor dat de signalen omgezet worden naar geluiden.

Wat is gehoorschade en hoe kan je het voorkomen?

Hoe werkt het oor?

Gehoorschade is wanneer je tijdelijk of permanent minder
hoort door fysieke schade aan je gehoor. Het ontstaat geleidelijk aan en begint vaak met een tijdelijke piep in de oren.
Na verloop van tijd duurt het langer tot de piep verdwenen is.
Ook het optreden van oorsuizingen is een mogelijkheid. Gehoorschade kan permanent worden waardoor je dan slechthorend bent.

Via de oorschelp komen de geluidsgolven de gehoorgang
binnen. Op het einde van de gehoorgang worden de geluids-

Het is dus zeer belangrijk dat we onze oren goed gaan beschermen want, door onze oren te lang bloot te stellen aan

Binnenoor:
9 – Labyrint
10 – Slakkenhuis
11 – Gehoorzenuw

harde geluiden gaan de trilhaartjes in ons slakkenhuis stuk.
Wat zorgt voor blijvende gehoorschade aangezien onze trilhaartjes niet meer aangroeien.
Er bestaan verschillende manier om uw oren te beschermen.
Ze kunnen in twee categorieën worden ingedeeld: er bestaat
gehoorbescherming die de gehoorgang afsluit of bescherming die de oorschelp gaat bedekken. Dit soort bescherming
wordt niet in het oor geplaatst, maar dekt het oor af (bv. een
hoofdtelefoon). De vele modellen bieden passende bescherming voor verschillende toepassingen en omstandigheden.

Gehoorbescherming uit was:
Gesprekken rondom u of oorverdovende geluiden worden
sterk verzwakt om niet alleen uw gehoor te beschermen, maar
ook… uw rust! Deze kneedbare gehoorbescherming uit natuurlijke was past zich vlot aan de vorm van de gehoorgang
aan. Ze is hypoallergeen en neemt de temperatuur van het
lichaam aan. De gehoorgang wordt lichtjes gesmeerd zodat u
bijna vergeet dat u de bescherming in heeft. Ideaal voor een
langdurig gebruik!

Gehoorbescherming uit schuim:
Met de gehoorbescherming uit schuim
kunt u sterke geluiden verzwakken, zonder
dat u volledig van de buitenwereld afgesloten bent. De anatomische vorm ervan
past zich aan de gehoorgang aan zodat de
bescherming perfect in het oor blijft zitten.
De textuur van het schuim, bijzonder glad en soepel, zorgt
voor een aangenaam contact en hindert u geenszins.

Gehoorbescherming uit silicone:
De universele oordopjes zijn een van de
meest populaire oordopjes. Ze sluiten de
gehoorgang goed af, maar door het lamellensysteem heeft de drager niet het gevoel
van de buitenwereld afgesloten te zijn. De
oordopjes zijn voorzien van een speciale filter die bepaalde
geluidsgolven gaat filteren naargelang de omstandigheden.
Dit maakt het mogelijk om de perfecte bescherming te bieden voor iedere activiteit. Zo bestaan er partyplugs die ervoor
zorgen dat de muziekliefhebber wel kan genieten van de muziek, maar toch zijn oren goed gaat beschermen.

GUN JE OREN OOK VAKANTIE!
Pijnlijk luchtdrukverschil in het vliegtuig, gevoelige oren in het zwembad, knallende strandfeesten, snurkende partners…
Labophar levert de complete range filteroordoppen van Alpine Hearing Protection, ideaal voor gebruik tijdens vakantie.

•
•
•
•
•

Op Google door klanten beoordeeld met 9,2/10
Winnaar van de Red Dot Design Award
Uniek flexibel AlpineThermoShape™ materiaal
Demping op maat met AlpineAcousticFilters™
Lange levensduur, minimaal 100x te gebruiken

VRAAG ER NAAR BIJ UW APOTHEKER
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* tot einde voorraad
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GOMMETJES · Citroensmaak
25 mg gestandaardiseerd
gemberextract met 10% gingerol

Vaccins in het buitenland
De zomermaanden komen er aan en dan denkt iedereen aan hetzelfde: vakantie. Naargelang uw bestemming en de omstandigheden waarin u reist zijn sommige vaccins sterk aanbevolen en andere verplicht. Indien u op een luxe-cruise gaat
en amper het hotel verlaat binnen Europa is de nood aan vaccins redelijk klein. Bent u echter een avontuurlijk type dat
graag wat uitstapjes wilt doen in een tropisch land wordt er toch aangeraden dat u enkele vaccins laat zetten.
Vaccinaties versterken de natuurlijke weerstand tegen ziekten, onder andere door de opbouw van afweerstoffen. Het
lichaam kan bijna onbeperkt afweerstoffen aanmaken. Vaccinatie is de eenvoudigste, veiligste en goedkoopste manier
om afweerstoffen te krijgen.
Vaccins beschermen niet tegen alle infectieziekten, maar ze
beiden de veiligste bescherming tegen sommige tropische
ziekten zoals: tyfus, difterie, gele koorts, hepatitis A en B, tetanus.
Het verdient voorkeur om ten minste zes maanden voor uw
vertrek een afspraak te maken met uw behandelende arts. Hij
zal vooral nagaan of uw vaccins nog voldoende werkzaam zijn
en indien nodig de vaccinatie te herhalen. Dit komt doordat
sommige vaccins maar een tijdelijke bescherming geven. Zo
geeft tyfus een bescherming van drie jaar. Tetanus, difterie en
hepatitis B geven een bescherming van tien jaar. Daarnaast
zal de arts ook nagaan of uw vaccinaties voldoende bescherming bieden voor uw reisbestemming en indien nodig nieuwe
vaccins toedienen.

ree, ontsmettingsmiddel, kompressen, verbanden en zwachtels, middel tegen reisziekte, een zonnecrème met een hoge
beschermingsfactor, een pijnstiller. Vergeet zeker geen muggen werend middel mee te nemen naar een tropisch land;
een dergelijk middel moet DEET bevatten.
Tot slot is de hygiëne enorm belangrijk. Zeker als u een avontuurlijke reis plant is het belangrijk dat u voldoende rekening houdt met de gebrekkige hygiëne van de landen. Was
zorgvuldig uw handen, meer nog dan thuis, eet geen rauwe
groenten, fruit of ijsjes. Drink geen water tenzij het uit flessen komt. Ook voor het tandenpoetsen gebruik je best geen
kraantjeswater maar water uit de fles.
‘boil it, cook it, peel it or forget it’

Sommige vaccins, zoals dat tegen de gele koorts, kunt u alleen krijgen in een erkend centrum voor reisgeneeskunde.
Deze centra zijn over het hele land verspreid. In sommige
centra kan het medisch personeel ook een aangepaste behandeling voorschrijven voor ziekten waartegen geen vaccin
bestaat, bijvoorbeeld : malaria, dengue, dysenterie.
Een pijnstiller, een middel tegen diarree of een koortswerend
middel: in België zijn het gangbare middelen, maar in het
buitenland zijn ze niet altijd beschikbaar of hebben ze een
andere naam. Op reis is het daarom verstandig om een beperkte basisapotheek mee te nemen, ook wel gekend als de
reisapotheek. De reisapotheek bevat: middelen tegen diar-
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9,2 L/100 KM • 259 G CO2/KM

Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

The Mercedes-AMG GT R.
Beast of the green hell.

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
Apotheek Mees:

Dorp 47 - Nieuwrode - 016/56.46.11
Grote Markt 18 - Herk-de-Stad - 013/55.11.14
St. Jorislaan131 - Schulen - 013/55.18.51
Hasseltsesteenweg 81 - St-Truiden - 011/68.78.17
Apotheek Ceresa: Luikerstraat 40, Sint-Truiden - 011/68.23.54
Verantwoordelijke uitgever: Apr. Joris Mees - Apr. Véronique Hayen
Vormgeving: Creasonus.be - Druk: www.drukencopyservice.be

MBD8040725_GroepJAM_AMG GT R_297x210mm.indd 1

22/05/2017 16:29

