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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.  

Het is weer tijd voor de 

Acties 
(15/9 tot 15/12/2017) 

MUSTELA: 3 PRODUCTEN IN DE KIJKER: 
1 KOPEN + 1 GRATIS
A. HYDRA GELAATSCRÈME 40ML
B. BADOLIE 200ML
C. LUIERWISSELCRÈME 100ML

AVENE: 1 KOPEN + 1 GRATIS
a. CLEANANCE: reiniging acnéhuid: Cleanance 

wasgel 200ml of micellair water 400ml
b. PHYSIOLIFT: anti-age huidverzorging

ALLINE: CAPSULES TEGEN HAARUITVAL 
30 CAPS GRATIS bij aankoop van verpakking 
Alline 180 caps

BIODERMA: 
GROTE VERPAKKINGEN AAN -50%
A. ATODERM DOUCHEGEL 1L : 
 8,93 euro i.p.v. 17,85 euro
B. SEBIUM SCHUIMENDE GEL 500ML:
 9,95 euro i.p.v. 19,89 euro

CAPSULES TEGEN HAARUITVAL 
bij aankoop van verpakking 

Apotheek MEES - Apotheek CERESA 



NORMALE TOT DROGE 
GEVOELIGE HUID

Atoderm Gel douche 1L

SPECIALE 
AANBIEDING

-50%

   Dank zij zijn hydraterende bestandde-
len 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.

MUSTELA®, ALLES BEGINT MET DE HUID

COMPLEET AANBOD LINGETTES 
VOOR ALLE HUIDTYPES

HUID MET NEIGING
TOT ATOPIE

HERLIPIDERENDE REINIGENDE DOEKJES

ZEER GEVOELIGE
HUID

VERZACHTENDE REINIGENDE DOEKJES

NORMALE 
HUID

 VOCHTIGE REINIGENDE DOEKJES

Mustela A5 advertentie Lingettes.indd   1 13/08/17   21:34



Wat is artrose?

Bij artrose worden deze kraakbeenkussentjes afgebro-
ken en gaan je botten over elkaar heen schuren. Dit gaat 
gepaard met pijn. Daarom zal het bot zich willen herstellen 
om de schade te beperken en gaat dan dikker worden. Hier-
door komen er aan de rand van het gewricht puntige, benige 
aangroeisels. Ook kan er vocht in het gewricht komen door 
gevolg van een ontsteking. In dat geval wordt het gewricht 
stijf, dik en gaat warm aanvoelen.

Er zijn een aantal gewrichten, waar artrose vaker voor-
komt. Bijvoorbeeld in de nek, knieën, heup, onderrug. 
Maar ook in vingers (duim) en in de grote teen. 

Artrose begint eerst met pijn die langzaam vordert. Vooral 
stijfheid is een veelvoorkomende klacht.

Artrose gaat niet over, sterker nog, het wordt 
langzaam erger. 

Gewrichtsproblemen
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Gewrichtsonsteking?

Een gewrichtsontsteking herken je bij stijve gewrichten bij 
het opstaan die dan  geleidelijk beteren tijdens de dag. Hoe 
erger de ontsteking, hoe meer kans dat je pijn krijgt in deze 
gewrichten.
Ondanks de pijn, is het belangrijk om lichamelijk actief te 
blijven. Minimaal een half uur lichaamsoefeningen per dag, 
houdt de gewrichten soepel en in beweging. Daarenboven 
versterk je ook de spieren rondom het aangetaste gewricht, 
zodat deze de gewrichten beter kunnen ondersteunen.

Een aantal oorzaken van gewrichtsontsteking zijn gekend 
maar nog niet allemaal. 

-  Leeftijd: hoe ouder men wordt, hoe meer de gewrichten 
afslijten en hoe gemakkelijker deze ontstoken kunnen ge-
raken. 

- Overgewicht: bij overgewicht is de druk op de gewrichten 
constant verhoogd. Vooral de knieën en de heupen lopen 
een hoog risico om versneld af te slijten. 

- Gewrichtletsels of overmatig gebruik: Atleten, sporters en 
mensen die bepaalde machines hanteren, kunnen meer 
risico lopen op gewrichtsontstekingen. Ook mensen die 
al verschillende operaties ter hoogte van de gewrichten 
hebben gehad lopen een verhoogd risico.

- Erfelijk: Soms kan het ontstaan van gewrichtsontstekingen 
erfelijk bepaald zijn en komen deze in families veel meer 
voor. Tijdig opsporen en behandelen is hier zeker nood-
zakelijk.

- Voeding: Er zijn verschillende voedingsmiddelen die ont-
stekingen kunnen verergeren. We hebben het dan over 
rood vlees, suiker, vetten, zout, cafeïne, …

De meest voorkomende gewrichtsontstekingen vinden 
plaats in de polsen, knieën en heupen.

In een gewricht komen twee botten bij elkaar en om deze niet tegen elkaar te laten schuren, zitten er een soort van 
kussentjes aan de uiteinden van de botten. Deze zijn schokdempend en van kraakbeen gemaakt. De botten zelf worden 
bij elkaar gehouden in het gewricht door een gewrichtskapsel en -banden.

In een gewricht komen twee botten bij elkaar en om deze niet tegen elkaar te laten schuren, zitten er een soort van In een gewricht komen twee botten bij elkaar en om deze niet tegen elkaar te laten schuren, zitten er een soort van 
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ZEER 
ACTIEF

bio-geoptimiseerd kurkuma extract

 draagt bij tot :

 •  de soepelheid van GEWRICHTEN, SPIEREN
  en PEZEN
 •  de beperking van KRAAKBEENVE ROUDERING

N°1 VOOR DE
GEWRICHTEN*

BEWEGEN IN 
 ALLE VRIJHEID !

GEWRICHTEN, SPIEREN

KRAAKBEENVE ROUDERING

bestaat in 60 & 180 caps

Gezond dankzij planten

Meer informatie op www.flexofytol.be
*bron IMS 2017 – market joint care systemic OTC **Decrease of a specific biomarker of collagen degradation in osteoarthritis, Coll2-1,
 by treatment with highly bioavailable curcumin during an exploratory clinical trial. Henrotin et al. BMC Complementary and Alternative Medicine 2014, 14:159

www.tilman.be

Hoe behandelen?

Bij gewrichstproblemen zijn er verschillende soorten behan-
delingen, die de pijn, stijfheid en ontstekingen kunnen afrem-
men. Soms door medicijnen in de vorm van een pil, crèmes 
of door injecties. 

We kunnen de klachten verminderen maar 
de oorzaak blijft.

Vooreerst kunnen we niet genoeg benadrukken dat milde li-
chaamsbeweging (ongeveer een half uur per dag)  en een 
gezonde voeding ontzettend belangrijk zijn. Denk bijvoor-
beeld aan sporten als wandelen, yoga, fi etsen en zwemmen. 
Sport gaat botontkalking tegen, houdt je gewrichten soepel, 
maakt je spieren sterker en is goed voor je conditie. Niet te 
vergeten dat het je vetpercentage en cholesterol verlaagt. 
Veel water (minimum 1,5 liter per dag), groenten en fruit, 
voldoende vezels en weinig ongezonde vetten, horen bij een 
evenwichtig voedingspatroon.

Hoe behandelen?

Bij gewrichstproblemen zijn er verschillende soorten behan-
delingen, die de pijn, stijfheid en ontstekingen kunnen afrem-
men. Soms door medicijnen in de vorm van een pil, crèmes 
of door injecties. 

We kunnen de klachten verminderen maar 
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Een dagelijkse inname van vitamine C zou de kraakbeenvor-
ming in de gewrichten ten goede komen.

Pijnstillers zoals paracetamol kunnen verlichting brengen. 
Wanneer paracetamol onvoldoende helpt of wanneer het ge-
wricht ontsteking vertoont (gezwollen, rood, warm) schakelt u 
beter over op ibuprofen. (Opgelet bij inname van ibuprofen 
voor maagklachten.) Bij lichte pijn en wanneer u liever geen 
tabletten slikt, kunt u ook een crème overwegen bijvoorbeeld 
op basis van diclofenac dat tevens ontstekingswerend werkt.

Voedingssupplementen kunnen nuttig zijn:
- voor het in stand houden van het kraakbeen: 
 Glucosamine, chondroïtine en collageen zijn de bouwste-

nen van normaal kraakbeen.  Ze zouden de afbraak van 
het bestaande kraakbeen afremmen en de aanmaak van 
nieuw kraakbeen stimuleren.  

 Deze supplementen moeten langdurig ingenomen wor-
den en houdt er rekening mee dat het eerste gevoel van 
verbetering pas optreedt na minimum 8 weken inname.

- MSM (methyl-sulfonyl-methaan), is een zwavelmolecule 
en wordt beschouwd als een natuurlijke pijnstiller.

- tegen ontsteking: Curcuma, Boswellia, …

Wanneer inname van medicatie en voedingssupplementen 
onvoldoende soelaas biedt, kunnen injecties met cortisone 
of infi ltraties rechtstreeks in het gewricht door uw arts wor-
den overwogen. 

Naast artrose bestaat er ook nog artritis. Ondanks 
dat er overeenkomsten in de namen zitten, zijn bei-
den toch geheel verschillend. Artritis is namelijk een 
ontstekingsziekte. Hierbij zit er een ontsteking in 
het gewrichtskapel, terwijl artrose een aandoening 
is waarbij het kraakbeen wordt afgebroken.
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De hoofdluis is een zeer klein insect. De luis houdt zich op 
in het hoofdhaar dichtbij de huid en leeft van het bloed dat 
wordt opgezogen door de zuigende steeksnuit. De hoofdluis 
is niet gevaarlijk en kan geen ziektes overbrengen. De luis 
veroorzaakt een irritante jeuk aan de hoofdhuid als gevolg 
van een allergische reactie van de huid op het speeksel van 
de luis. Hoofdluis is zeer besmettelijk en kan gemakkelijk 
overgaan van mens op mens.

Kenmerken

De hoofdluis is een klein, ongevleugeld insect dat een lengte 
bereikt van 2,5 tot 3 millimeter. De kleur is bruin tot grijs, de 
luis is enigszins doorzichtig en soms is de rode kleur van het 
opgezogen bloed te zien. De kleur van de luis hangt enigs-

Luizen
zins samen met het pigment in het haar van zijn gastheer. Het 
achterlijf is goed te onderscheiden van de voorzijde doordat 
het verdikt en duidelijk gesegmenteerd is en enigszins peer-
vormig. De kop bevat twee zeer kleine ogen waarmee de luis 
nauwelijks iets kan zien en alleen verschillen tussen dag en 
nacht kan waarnemen. Aan de voorzijde van het lichaam zijn 
drie paar poten aanwezig met goed ontwikkelde grijpklauw-
tjes die zeer geschikt zijn om zich vast te klampen aan mense-
lijke haren die niet al te dik zijn. De vrouwtjes zijn meestal iets 
groter dan de mannetjes, vooral als ze eitjes dragen. Neten 
zijn de eitjes van de hoofdluis en zijn grijs-wit van kleur. Ze 
kunnen erg lijken op roos. Waar roos los in het haar zit, 
zitten de neten echter stevig vastgeplakt aan het haar. De 
eitjes zijn 1 mm groot en bevinden zich op 3-4 mm van de 
hoofdhuid.
 

Hoofdluizen tussen een lucifer en een 1-eurocentmunt.
en GRATIS
luizenkam

6



7

Hoofdluizen tussen een lucifer en een 1-eurocentmunt.

Levenswijze

De hoofdluis voedt zich uitsluitend met menselijk bloed, ge-
middeld 3 tot 6 keer per dag. 
De favoriete plaatsen van de hoofdluis zijn de donkerste de-
len van de schedel, hoofdluizen hebben een hekel aan licht 
al kan deze eigenschap niet worden ingezet bij de bestrijding 
van de luis. Hoofdluizen bevinden zich het vaakst achter 
de oren, omdat het hier relatief warm en vochtig is. Als het te 
koel of te warm wordt sterven de luizen spoedig. De hoofdluis 
vermenigvuldigt zich onder ideale omstandigheden razend-
snel en is zeer besmettelijk. In de praktijk is het aantal luizen 
betrekkelijk klein, ongeveer 20 luizen per besmet persoon, 
maar er kunnen grote hoeveelheden neten aanwezig zijn.

Het vaststellen van een mogelijke besmetting met de hoofd-
luis kan plaatsvinden door het haar uit te kammen. Hoofd-
luizen zijn kleine, bleke en vrij langwerpige diertjes met een 
verdikt achterlijf. Door een gaasje over de kam te doen, of te 
kammen boven een wit laken of wit stuk papier, zijn de luizen 
makkelijk te zien. Door het haar nat te maken of met wat crè-
mespoeling glad te maken kan voorkomen worden dat luizen 
tijdens het kammen overlopen op reeds gekamde plukken 
haar. Indien het vaststaat dat men met hoofdluis is besmet 
is behandeling noodzakelijk om de luis volledig uit te roeien 
omdat deze zich anders zal blijven manifesteren.

Bestrijding

Chemische middelen
Bijvoorbeeld: Permetrine, Malathion en Piperonylbutoxide. 
Deze chemische middelen hebben hun nut zeker bewezen 
maar veroorzaken soms jeuk, eczeem, rode vlekken en roos. 
Sommige chemische middelen hebben een onaangename 
geur en af en toe treedt resistentie op waardoor het product 
geen impact meer heeft op de luis. 

Fysische middelen
Op basis van silicone, oliën enzovoort die de hoofdluis ver-
stikken.
Deze middelen hebben minder bijwerkingen en het risico 
op resistentie is uitgesloten. Sommige fysische middelen zijn 
niet zo gemakkelijk uitwasbaar en daarenboven is het belang-
rijk om het volledige haar goed te bedekken zodat de luis 
zeker verstikt raakt onder het product.



soothing by nature

Puistjes bestrijden
niet de huid.

Cleanance 

soothing by nature

Puistjes bestrijden
niet de huid.

Cleanance 

www.eau-thermale-avene.be

ACTIE Hygiëne*

1 KOPEN
+ 1 GRATIS

Cleanance Micellaire Water 400ml - Cleanance reinigende gel 200ml

17339 Annonce Cleanance Mees A5.indd   1 4/08/17   15:25

Acne 
Wat is acne?

Acne vulgaris is een veel voorkomende huidaandoening die 
meestal voorkomt bij jongeren, maar ook volwassenen kun-
nen hier mee te maken krijgen. Er is een overproductie van 
talg door de talgklieren waardoor ze verstoppen. Zo een 
verstopt kliertje noemt men een mee-eter. Deze kan wit zijn 
of eventueel zwart kleuren door oxidatie. Dit is een perfecte 
broeihaard voor bacteriën. Als gevolg hiervan kunnen er ont-
stekingen ontstaan die zich uiten in een harde rode pukkel, 
een zachte puist met etter of een cyste. 

Oorzaken van acne

De talgklier is gevoelig voor mannelijke hormonen. Vandaar 
dat acne voornamelijk in de pubertijd voorkomt. Onder in-
vloed van deze hormonen wordt meer talg afgescheiden. Dit 
geeft een vette huid, maar soms verstoppen de haarzakjes en 
ontstaat er acne.
Er zijn nog tal van andere factoren die een rol kunnen spe-
len. Acne komt ook voor bij bepaalde beroepen waarbij men 
in contact komt met minerale oliën. Ook bij zwangerschap 
ziet men soms een toename van acne. Daarnaast kan er acne 
voorkomen bij het gebruik van bepaalde geneesmiddelen zo-
als contraceptiva, corticoïden, anti-epileptica,…



Adviezen bij acne

• Gebruik aangepaste producten voor de acne gevoelige 
huid. 

 stap 1: reinigen

 stap 2: poriën sluiten met tonic

 stap 3: behandelende creme

• Blijf er vanaf! Knijp je puistjes niet uit en krab of peuter er 
niet aan. Hierdoor kunnen nieuwe puistjes ontstaan.

• Het volgen van een speciaal dieet heeft geen zin. Er is 
geen verband aangetoond tussen voeding en acne. Cho-
colade, melkproducten, varkensvlees en vette voeding 
hebben geen invloed op acne.

• Zonlicht helpt niet echt tegen acne, maar soms lijkt dat 
wel zo omdat de acne minder opvalt wanneer de huid wat 
bruiner is. Maar achteraf bekoop je het met ergere acne. 
Ook onder de zonnebank gaan, helpt niet. Kijk altijd uit 
dat je niet verbrandt en gebruik een zonnebrandcrème 
met een voldoende hoge factor. Er bestaan ook zonne-
producten met een aangepaste textuur voor de acnege-
voelige huid!

• Wanneer je make-up wilt gebruiken, neem dan altijd niet-
comodogene make up op waterbasis, deze verstoppen de 
poriën niet.

Bronnen
Ipsa voor assistenten programma 2015 acne
Cursus cosmetologie sjib : “aanbevelingen voor goede medische praktijkvoe-
ring over acne” uit de wetenschappelijke vereniging van Vlaamse huisartsen.

Behandeling

Het type behandeling is vooral afhankelijk van de ernst van de 
acne. Acne reageert traag op behandeling, verbetering treedt 
meestal pas op na enkele weken. Het is dan ook belangrijk de 
behandeling vol te houden voor een goed resultaat te beko-
men!

Bij voorkeur wordt de huid gereinigd  met aangepaste reini-
gingsproducten voor een acnegevoelige huid. Ze zijn er in 
verschillende vormen: gel, mousse, maar ook micellair water. 
Zo kan je een reiniging kiezen die het best bij je past. Als 
aanvullende behandeling kan je een tonic of lotion gebruiken 
die de gereinigde poriën terug gaat sluiten. Een grondige rei-
niging met een peeling mag maximum 2x per week.

Na reinigen en tonic, kan je naargelang de ernst van de acne 
een crème kiezen voor de behandeling. Bij lichte acne zorgen 
ze er voor dat de huid minder gaat glimmen en deze regula-
riseren de afgifte van talg door de talgklieren. Voor matige 
acne bestaan er behandelingen met antibiotica (erythromy-
cine en clindamycine) en/of keratolytische bestanddelen zoals 
benzoylperoxide. Let wel op, benzoylperoxide kan textiel en 
haren verkleuren. Ook de huid wordt gevoeliger voor de zon 
dus dit wordt best ’s avonds aangebracht.
Indien een lokale behandeling niet voldoende is, kan men 
overgaan op een behandeling met orale antibiotica. Dit is 
meestal in combinatie met een lokale behandeling.  De orale 
antibiotica zijn enkel te verkrijgen op voorschrift van de arts. 
In geval van zeer ernstige acne wordt er Isotretinoine® voor-
geschreven. Dit werkt zeer doeltreffend maar heeft helaas 
veel bijwerkingen zoals het uitdrogen van huid en lippen, dro-
ge ogen, overgevoeligheid voor de zon,.. Dit geneesmiddel 
mag zeker niet bij zwangerschap genomen worden want het 
is zeer schadelijk voor de foetus. Er bestaan ook aangepaste 
reinigingsproducten of crèmes als je een uitgedroogde huid 
hebt als gevolg van een behandeling met Isotretinoine®.
Bij vrouwen kan ook de anticonceptiepil een oplossing bie-
den. Oestrogenen werken namelijk anti-androgeen waardoor 
de talgproductie vermindert. 
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Gezond dankzij planten www.tilman.be

UITSTEKENDE SPIER- EN NIERTOLERANTIE

UNIEKE en GESTANDAARDISEERDE samenstelling

 10 mg monacoline K
 
van de 2de generatie

(min. 80% hydroxy-zure vorm) 

 

 10 mg hydroxytyrosol 

UITSTEKENDE SPIER- EN NIERTOLERANTIE

10 mg hydroxytyrosol 

Voor een goed cholesterolgehalte !

www.cholesfytol.be

Alline Procap-2017-08.indd   2 19/07/17   15:18
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Haaruitval

Behandeling van haaruitval

De eerste stap in de behandeling is een vitaminesupplement 
innemen. Deze supplementen bestaan uit Zink, vitamines van 
het B-complex en sommige supplementen bevatten collagen 
(bouwsteen van het haar). Dit kan eventueel gecombineerd 
worden met een shampoo tegen haaruitval.
Wanneer dit na 3 maanden geen positief resultaat geeft kun-
nen we een volgende stap nemen onder de vorm van ampul-
len 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 
Pfaffi a-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 verkrijgen 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 heeft u vooral geduld nodig, de resul-
taten zijn vaak pas na 3-4 maanden zichtbaar.
Haarverlies blijft een veelvoorkomend probleem dat zeer ver-
velend is.
Wanneer u te kampen krijgt met haaruitval bent u altijd wel-
kom 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/

Haaruitval, een probleem waar iedereen wel eens last van heeft. Zowel mannen als vrouwen krijgen er mee te maken. 
Vooral bij de seizoenswisselingen wordt er doorgaans  meer haarverlies opgemerkt tijdens het wassen, drogen en bor-
stelen.

Opbouw van onze haren en de haarcyclus

Een haar zit in een haarzakje of follikel die zich in de opper-
huid bevindt. Dit haarzakje voedt onze haren en zorgt voor de 
groei ervan.
De bouwstenen van het haar bestaan voornamelijk uit kera-
tine 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 afbraakfase.

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 uit-
vallen.

Oorzaken van haaruitval

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 erfe-
lijk 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 beha-
ring.
Bij de vrouw komt het minder vaak voor. Het haar gaat ver-
dunnen over het hele hoofd, zij zullen nooit echt heel kaal 
worden.

Diffuse haaruitval is meer verspreid over het hele hoofd en 
kan verschillende oorzaken hebben. De eerste 3 maanden na 
de zwangerschap kan men hier last van hebben. Bij fysieke 
of psychische stress kan het haar uitvallen, ook gebruik van 
bepaalde geneesmiddelen of problemen met de schildklier 
of bepaalde zware ziektes kan haarverlies in de hand werken. 
Dit haarverlies is tijdelijk en vrijwel nooit blijvend.
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