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Acties

(15/9 tot 15/12/2018)
1 KOPEN = 1 GRATIS
1. MUSTELA: elk seizoen, 3 nieuwe
baby- en kinderverzorgingsproducten in de kijker:
A. HYDRA GELAATSCRÈME 40ML
B. BADOLIE 200ML
C. LUIERWISSELCRÈME 100ML
2. AVENE:
a. CLEANANCE: reiniging en verzorging van
acnehuid: wasgel, micellair water,
dagcrème expert en triacnéal
b. PHYSIOLIFT: anti-age huidverzorging
3. BIODERMA: ATODERM
Reinigingsgel en hydraterende crème voor
droge huid.
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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.
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NIEUW
soothing by nature

Cleanance

ACTIE

*
1 KOPEN
+ 1 GRATIS

*

1 product uit het Cleanance gamma.

Vechten tegen
puistjes maar niet
tegen huid.
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soothing by nature

Strijkt blijvende rimpels
glad, maakt de huid
strakker en doet haar
opnieuw stralen.

ACTIE

*

*
1 KOPEN
+ 1 GRATIS

1 product uit het PhysioLift gamma.

PhysioLift

18376 Annonce PhysioLift Mees_NL.indd 1
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Griep

Griep
Griep treft elke winter ongeveer 1 op 10 mensen. Meestal genees je vanzelf, maar een jaarlijkse griepvaccinatie is de
beste manier om je tegen de griep te beschermen.

Griep is een virus
Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus of griepvirus.
Elk jaar zijn er verschillende types van dit virus die circuleren
en die griep kunnen veroorzaken. Omdat die types jaarlijks
veranderen, kan je elk jaar opnieuw de griep krijgen. De Wereldgezondheidsorganisatie bepaalt elk jaar hoe de griepvaccins best samengesteld worden op basis van een inschatting
welke types het meest waarschijnlijk zullen circuleren.
Een tetravalent griepvaccin
In België gebeurt de griepvaccinatie altijd via een inspuiting
van geïnactiveerde virusdeeltjes. Je hebt de voorbije jaren
misschien al horen spreken over trivalente of tetravalente
vaccins? Tri = 3, tetra = 4: in een trivalent vaccin zaten 3 bestanddelen, in een tetravalent vaccin zitten 4 verschillende
virusdeeltjes. Vanaf dit jaar zijn er in België enkel nog tetravalente vaccins op de markt en de samenstelling van deze
vaccins is bepaald door de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) en dus ook hetzelfde bij elke firma.
Wanneer je zelf besmet bent, zit het griepvirus in je neus,
keel en in de luchtwegen. Door praten, hoesten en niezen
kunnen er druppeltjes met dit virus in de lucht komen, andere
mensen kunnen deze inademen en op die manier besmet
worden met de griep. Ook via voorwerpen en handen kan
je het virus overdragen. De griep is besmettelijk vanaf 1 dag
voor tot 5 à 6 dagen na het verschijnen van de symptomen.

De symptomen van de griep verschillen niet veel van een
zware verkoudheid. Je hebt koorts, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, een droge hoest, koude rillingen en je bent moe. Die
klachten duren enkele dagen tot een week. Het kan wel enkele weken duren vooraleer je je weer helemaal beter voelt.
De hoge koorts is een afweersysteem van ons lichaam en
zorgt ervoor dat het griepvirus zich minder snel kan vermenigvuldigen, maar een té hoge lichaamstemperatuur kan ook
gevaarlijk zijn. Een geneesmiddel op basis van paracetamol
helpt om de koorts onder controle te houden. Vermits griep
veroorzaakt wordt door een virus, helpt een antibioticum niet
(enkel actief tegen een bacterie). Afhankelijk van de symptomen kunnen bepaalde geneesmiddelen verbetering brengen, bijvoorbeeld keeltabletten, hoestsiroop, … Maar helaas
zal je ook gewoon moeten uitzieken!

Gelukkig bestaat er een griepvaccin!
Iedereen laat zich best vaccineren tegen de griep, maar er
zijn bepaalde risicogroepen waar het griepvirus voor ernstige
complicaties kan zorgen.
Het gaat over:
•

Zwangere vrouwen, vanaf het tweede trimester van de
zwangerschap. Als je zwanger bent, heb je minder weerstand tegen infecties. Bovendien kan het griepvirus ernstige gevolgen hebben voor de baby. Als je tijdens je
zwangerschap gevaccineerd bent tegen griep, geef je je
eigen bescherming door aan je baby. Zo is je baby de
eerste maanden na de geboorte ook nog beschermd.

•

chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;

Hygiënische maatregelen
Tip 1 Vermijd zoveel als mogelijk contact met andere personen zodat je niemand anders besmet. Wees zeker
aandachtig voor de risicogroepen hieronder!
Tip 2 Was heel frequent uw handen. Minimum om de 2 uren
is een goede start en zeker extra voor het eten, na het
hoesten of het snuiten van je neus, na toiletbezoek en
aanraking van deurknoppen, geld, …
Tip 3 Gebruik papieren zakdoeken en gooi deze onmiddellijk weg na gebruik.
Tip 4 Bedek je mond en neus tijdens het niezen of hoesten met een papieren zakdoek en als dat niet (meer)
lukt, met de binnenkant van je elleboog (elleboogplooi).
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beschermt je tijdens
de koude maanden

DAFALGAN® FORTE BRUISTABLET
UW REFLEX TEGEN PIJN EN KOORTS

VERLICHT
DE PIJN

2X
SNELLER

DAN EEN GEWONE
TABLET VAN HET GAMMA

Geneesmiddel met paracetamol. Geen gebruik zonder medisch advies van langer dan 5 dagen in geval van pijn en van langer dan
3 dagen in geval van koorts. Dafalgan® Forte is voorbehouden voor volwassenen en adolescenten ouder dan 15 jaar. Maximum 3 gram
per dag bij zelfmedicatie. Lees aandachtig de bijsluiter. Bristol-Myers Squibb Belgium. E107BE17PR08463-01

www.dafalgan.be
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Griep
•

mensen met verminderde weerstand door andere ziekten
of door een medische behandeling

•

iedereen die in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met
een beperking opgenomen is;

•

iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan
6 maanden (omwille van een hogere kans op besmetting
en om verspreiding van het griepvirus te beperken)

•

iedereen werkzaam in de gezondheidssector (eveneens
omwille van een hogere kans op besmetting en om desgevallend de verspreiding van het griepvirus te beperken)

•

65-plussers (maar vanaf 50 jaar is het vaccin al gedeeltelijk terugbetaald)

www.laatjevaccineren.be

www.griepvaccinatie.be

5

Griep

Jaarlijks sterven er ook in ons land
heel wat mensen aan de gevolgen
van griep.
Het beste moment om je te laten vaccineren is
tussen midden oktober en midden november. Het
vaccin beschermt pas na enkele dagen en geeft
een optimale bescherming na twee weken. Het
griepvaccin beschermt enkel tegen de griep, het
beschermt ons niet tegen een verkoudheid of een
ander virus.
Het griepvaccin beschermt je maar voor één winterperiode. Een jaarlijkse herhaling is dus absoluut
noodzakelijk.

Het griepvirus bevat geen levende virusdeeltjes en
kan dus geen griep veroorzaken. Na het plaatsen van
een griepvaccin kunnen wel enkele bijwerkingen optreden. Op de plaats van de prik (meestal de bovenarm) kan een licht zwelling optreden met wat roodheid. Dat gaat na enkele dagen vanzelf over. Klachten
als hoofdpijn en lichte koorts zijn zeldzaam maar kunnen voorkomen. Deze zijn het gevolg van de reactie
van uw lichaam die de aanval inzet tegen het griepvirus en antistoffen aanmaakt! Allergische reacties komen bijna niet voor maar personen die allergisch zijn
voor kippeneiwit, melden dat best aan hun arts voor
vaccinatie.

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

-50%
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Dank zij zijn hydraterende bestanddelen reinigt Atoderm douchegel in alle
zachtheid, waarbij het huidevenwicht
wordt gerespecteerd en hersteld. Het
trekkend gevoel verdwijnt en de huid
voelt na het douchen zacht aan.

Eczeem
Oorzaak en symptomen

Behandeling

Hoe eczeem precies ontstaat is nog niet helemaal duidelijk
maar erfelijkheid speelt alvast een grote rol. Aangezien bij
mensen met eczeem de beschermlaag van de huid aangetast
is, zijn ze ook sneller vatbaar voor ontstekingen en irritatiereacties. Naast de aangetaste beschermlaag, zijn er bij mensen
met eczeem ook vaak extra overgevoeligheden terug te vinden. Ze reageren vaak feller op bepaalde stoffen dan iemand
anders.

Na het raadplegen van een dermatoloog en de vastelling
van atopisch eczeem, zal deze jou zowel een behandelende
crème als een onderhoudscrème voorschrijven. De behandelende crèmes voor eczeem bevatten vaak een cortisonepreparaat. Belangrijk is dat je de voorgeschreven dosering
strikt volgt en niet te weinig of te veel smeert. Er bestaan
immers sterke en minder sterke crèmes die kunnen worden
voorgeschreven. Het is belangrijk de raad van de dokter te
volgen. Onderhoudscrèmes moeten vaak erger voorkomen
en zorgen voor een constante hydratatie van de huid. Ze
worden best meermaals per dag gesmeerd. Vraag voor een
juiste keuze van deze onderhoudscrème raad aan je arts of
apotheker.

De plaats waar eczema zich manifesteert, hangt vaak af van
de leeftijd van de persoon. Zuigelingen en jonge kinderen
hebben vaak eczeem op de wangen. Naarmate de leeftijd
van de patiënt toeneemt, merken we een verplaatsing van de
symptomen. Oudere kinderen hebben immers het vaakst last
in de huidplooien, op handen en voeten. Volwassenen ontwikkelen soms ook eczeem op de bovenkant van de romp.
Algemeen is eczeem te herkennen aan een jeukende, schilferende en rode huid. Vaak ontstaan er blaasjes en vochtplekken door de verschillende krabletsels.

Bescherming
•

Gebruik een wasolie in plaats van detergenten en schuimzepen. Deze is immers veel minder irriterend voor je gevoelige huid.

•

Vermijd irriterende producten aan handen. Gebruik indien nodig handschoenen.

•

Was je haar pas aan het einde en laat dan je badwater
weglopen, zo vermijd je dat de detergenten in shampoo
je huid irriteren.

•

Spoel je kind na het zwemmen in chloorwater goed af.

•

Hydrateer met een voedende bodycrème of balsem, specifiek voor atopische eczeemhuid.

•

Hou je huid rookvrij

•

Let op voor zonneallergie: vraag raad aan je arts of apotheker.
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Terug ‘graag’ werken
Te veel werkstress?
148mm x 210mm

Volg het Mental Boost Plan.
Planmatig en doelgericht
werkstress aanpakken.

ADV/PUB/350/001/2018-08

www.mentalboostplan.be

Helpt om beter met tijdelijke stress en hoge werkdruk
om te gaan.* Vanaf 21 jaar. 1 tablet/dag.

De dagelijks aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.
* Rozenwortel helpt bij kortstondige stress en draagt bij tot een optimale mentale en cognitieve activiteit.

NEW

88%

SANOFI BELGIUM - SABE.OMN.17.09.0415

**

TEVREDEN

*

*Test in Frankrijk op Magné vie stress resist tablet, bij 128 personen na 15 dagen en 30 dagen gebruik.
** Rhodiola rosea: actieve vorm van 100% plantaardige origine dat uw organisme helpt zich aan te passen om haar weerstand aan fysieke en mentale stress te verbeteren.
Magnesium afkomstig uit de zee & vitamine B6 helpen om uw vermoeidheid te verminderen. Vitamine B9 draagt bij aan de normale psychologische functies.

0087_170711_OMNIVIT_STRESS_RESIST_STICKER COMPTOIR-V01.indd 2
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Stress en burn-out
Bij het vallen van de bladeren, het kouder worden en de zon die zich minder laat zien, wordt het soms ook donkerder
in ons hoofd. Ons lichaam kan zich moeilijk aanpassen aan de korter wordende dagen, de zon die minder prominent
aanwezig is en de regen die ons binnen doet blijven.
Voor sommige mensen blijven deze donkere dagen echter
niet beperkt tot de herfst maar kunnen deze langere tijd aanhouden en kan dit leiden tot burn-out of depressie.
Elke dag worden we blootgesteld aan stress. Voor sommigen
is dit de ochtendrush om iedereen op tijd op school of op
het werk te krijgen. Voor anderen is deze stress alledaags en
zwaar aanwezig als een race tegen de tijd. Langdurige stress
zonder voldoende tijd voor ontspanning en rust, kan leiden
tot burn-out.
De typische kenmerken van burn-out zijn:
•

vermoeidheid

•

slapeloosheid

•

lichamelijke pijn

•

verteringsproblemen en slechte eetlust

•

vatbaarder voor ziektes

•

ervaren van stress

Deze voortdurende stress kan leiden tot uitputting en een
“opgebrand” gevoel, concentratieproblemen, geheugenproblemen, irritatie en een laag zelfbeeld. Het is belangrijk
om deze symptomen op tijd te herkennen en gas terug te
nemen.
Als we ons echter verder en verder gaan afzonderen en sociaal contact vermijden dan kan burn-out in een depressie
overgaan. Hierbij zorgen de extra angstsymptomen ervoor
dat het zelfbeeld nog vermindert en er gevaar ontstaat voor
volledige isolatie van de buitenwereld.
Depressie is dus een algemenere aandoening, we zien geen
uitweg meer. Waar we bij een burn-out nog verder willen
maar fysiek en mentaal niet meer kunnen. Meestal is een
burn-out ook werkgerelateerd en een depressie manifesteert
zich eerder op het vlak van familie, vrienden en omgeving.
De boodschap is dus, stress verminderen door gewoontes
aan te passen en dingen opzij te durven schuiven zonder zich
schuldig te voelen.
Door de symptomen snel te herkennen en op tijd aan de
alarmbel te trekken, kunnen we snel de zon weer in ons
hoofd laten schijnen!

9

Luizen
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

Levenswijze

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 enigszins 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 peervormig. 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 grijpklauwtjes die zeer geschikt zijn om zich vast te klampen aan menselijke 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.

De hoofdluis voedt zich uitsluitend met menselijk bloed, gemiddeld 3 tot 6 keer per dag.
De favoriete plaatsen van de hoofdluis zijn de donkerste delen 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 razendsnel 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 hoofdluis kan plaatsvinden door het haar uit te kammen. Hoofdluizen 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

Hoofdluizen tussen een lucifer
en een 1-eurocentmunt.
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makkelijk te zien. Door het haar nat te maken of met wat crèmespoeling 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

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

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.

Voor een goed cholesterolgehalte !
UNIEKE en GESTANDAARDISEERDE samenstelling
10 mg monacoline K van de 2de generatie
(min. 80% hydroxy-zure vorm)

10 mg hydroxytyrosol

UITSTEKENDE SPIER- EN NIERTOLERANTIE
1E PRODUCT OP BASIS VAN OLIJF EN RODE GIST
RIJST KLINISCH BESTUDEERD IN BELGIË* !
Can red yeast rice and olive extract improve lipid profile and cardiovascular risk in metabolic syndrome?
A double blind, placebo controlled randomized trial BMC Complementary and Alternative Medicine (2015) 15:52

*

Gezond dankzij planten

Gezond dankzij planten

www.tilman.be
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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
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