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Beste lezer,
Met veel plezier lanceren we de 2de jaargang van ‘welkom bij je huisapotheker!’ met 
dit winternummer.

Het is terug koud buiten, dus je blijft misschien liever binnenshuis om niet verkouden 
te worden. Maar is dat ook écht nodig? Natuurlijk is een loopneus niet zo fijn, we 
geven je dan ook enkele tips om daarmee om te gaan! En helpen vitaminen om je 
immuunsysteem te boosten tijdens de winter? Dat ontdek je in ons dossier!

Helaas is ook de coronacrisis nog niet volledig achter ons. Welke symptomen wijzen 
op COVID-19, griep of een simpele verkoudheid? En hoe kan je jezelf testen op 
corona? Prof. Olivier Luminet geeft ons gelukkig ook wat advies om positief te blijven 
in deze crisistijden en een winterdip te vermijden.

Tot slot kan je ook je kennis over hypertensie testen en herinneren we je aan de 
talrijke gezondheidsvoordelen van een goede nachtrust. 

Slaapwel! Eh, veel leesplezier!
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Il existe également une édition en 
langue française sous le titre  
« mon pharmacien, ma référence ». 
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Alle rechten voorbehouden

‘welkom bij je huisapotheker!’ 
verschijnt vier keer per jaar.

De redactie van dit nummer werd 
afgerond op 26 november 2021.  
De inhoud is gebaseerd op 
informatie die op dat moment 
verstrekt en geverifieerd werd.

Overname van artikelen uit 
‘welkom bij je huisapotheker!’ 
kan, mits bronvermelding.  

De artikelen mogen niet gewijzigd 
worden, noch gebruikt worden 
in een context die indruist tegen 
de originele intenties van de 
redactie, of die niet strookt met de 
missie en visie van de zelfstandige 
apotheker van België.

Opgelet, de toestemming voor 
overname van artikelen geldt 
niet voor foto’s en illustraties die 
in dit magazine worden gebruikt. 
De meeste beelden komen 
van commerciële leveranciers 
en mogen niet zonder expliciete 
toestemming of betaling 
van auteursrechten elders 
gepubliceerd worden.
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In dit nummer
7 
Verkouden of griep? Of is het COVID-19?
Maak het onderscheid tussen symptomen.

18 – 19
Koester je  
slaap! 

20 – 23 
Weg met die winterdip!
Een gesprek met psycholoog 
Olivier Luminet

Vrij van reclame
In deze uitgave van de beroepsverenigingen van de zelfstandige 
apothekers in België is geen ruimte voor commerciële boodschappen 
van adverteerders. Dat is een bewuste keuze van de uitgever en zijn 
leden, zodat je als lezer en patiënt of apotheekbezoeker erop kan 
rekenen dat de informatie die weergegeven is in dit blad, correct en 
betrouwbaar is, en geen promotie maakt voor merken of producten.
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En verder…

Het winterdipje kennen we allemaal …  
Is een vitaminekuur misschien DE behandeling 
daartegen? Vitaminesupplementen worden 
alleszins wel  vaker voorgesteld als een makkelijke 
en toegankelijke oplossing om onze energie te 
boosten en onze immuniteit te versterken. Is 
dat zo? Zijn supplementen effectief? Kan je ze 
nemen zonder gevaar?

DOSSIER

Moet je vitaminen  
nemen in de winter? 
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Je hebt ongetwijfeld al gehoord dat je “geen 
papiertje” meer nodig hebt om je voorgeschreven 
geneesmiddelen af te halen in de apotheek.  
Let op: dat je het niet meer nodig hebt, betekent 
niet dat het systeem nu feilloos werkt met je  
eID! Er kunnen altijd nog technische storingen 
opduiken, waardoor je er niet altijd op kan 
vertrouwen dat je apotheker jouw voorschrift 
digitaal kan raadplegen, enkel en alleen op 
basis van je identiteitskaart. 

Neem daarom altijd een bewijs van je voor-
schrift mee naar de apotheker, ofwel digitaal 
op je smartphone*, ofwel een papieren versie 
die je vraagt aan je arts of thuis zelf afdrukt 
via Mijngezondheid.be.

*Er zijn ondertussen verschillende applicaties ontwikkeld 
waarmee je via je smartphone onder andere je openstaande 
voorschriften kan raadplegen. Op apotheek.be vind je een  
oplijsting van enkele aanbieders.

Je geneesmiddelen  
afhalen met je  
identiteitskaart?

Als je dat wenst, moet je arts je een ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ meegeven. 
Jij beslist zelf of jouw voorschriften volledig digitaal blijven, of je toch liever nog een 
papieren geheugensteuntje wenst.

Gezond genieten 
Tijdens de feestdagen en de bijhorende feesten, 
recepties en bijeenkomsten genieten we met 
volle teugen van het gezelschap, meestal met een 
hapje en drankje – of zeg maar meerdere – erbij. 
‘Overdaad schaadt’ brengen de Vlaamse Logo’s 
(Lokaal Gezondheidsoverleg organisaties) ons 
in herinnering en ze geven dan ook graag enkele 
tips om gezond te genieten. En uiteraard wensen 
ze je fijne feesten toe!

•  Sla geen maaltijd over om later op de dag meer 
te kunnen eten van het feestmaal. Dat vergroot 
de kans dat je je tijdens de festiviteiten overeet. 

•  Hou het de dag na een feestmaal wat meer 
sober. Eet wat minder, beweeg extra en laat 
alcohol even links liggen. 

•  Beperk het aantal glaasjes van zoete of 
alcoholhoudende drank. Daarin zit namelijk 
veel suiker! Wissel ook af met veel water. 

•  Serveer een alcoholvrij aperitiefdrankje.

•  Geniet met mate van aperitiefhapjes, zodat 
je niet al verzadigd bent voor je aan de 
hoofdmaaltijd begint. Beperk gefrituurde 
hapjes.

•  Kies voor veel groenten!

•  Maak eens een dessert  
met vers fruit voor  
een gezonde toets. 

www.vlaamse-logos.be 
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VERKOUDHEID, GRIEP OF COVID?

H oe weet je of je verkouden 
bent, griep hebt of besmet 
bent met COVID-19? In de 

tabel naast zie je voor een reeks 
symptomen hoe waarschijnlijk ze 
zijn voor de verschillende infecties. 
Voor COVID-19 evolueren de 
symptomen sterk sinds het begin 
van de crisis en ook naargelang de 
vaccinatiestatus. Vaak kan enkel een 
opsporingstest je twijfel weghalen.

Een nieuw instrument van de 
 federale overheid, de 
Zelfevaluatietool, kan jou ook 
helpen. Aan de hand van enkele 
eenvoudige vragen, kan je nagaan 
of een coronatest noodzakelijk 
is. Als dat zo is, dan ontvang je 
een testcode waarmee je een 
afspraak kan maken bij een 
testcentrum, labo of apotheker.

De Zelfevaluatietool vind je online:  
https://sat.info-coronavirus.
be/nl/formulier/sat

Als je nog niet langer dan 5 dagen 
symptomen hebt, dan kan je je 
gratis laten testen in de apotheek! 
Via apotheek.be kan je opzoeken 
welke apotheken in ons land die 
dienstverlening aanbieden.
  

Verkouden of griep? 
Of is het COVID-19?

Symptoom COVID-19 Griep Verkoudheid

Koorts

Vermoeidheid

Droge hoest

Kortademigheid

Spierpijn

Loopneus

Niezen

Keelpijn

Hoofdpijn

Diarree

Hoe vaak komt dit 
symptoom voor VAAK SOMS ZELDEN

Als je gevaccineerd bent 
tegen COVID-19, dan heb 
je meestal enkel milde 
ziektesymptomen: droge 
hoest, koorts, tranende ogen. 

Het plots wegvallen van 
smaak en/of reukzin 
zonder verstopte neus, en 
huidvlekjes zijn ook twee 
symptomen typerend voor 
COVID-19, die zie je niet bij 
verkoudheid of griep. 

Bij gevaccineerde personenis 
niezen veel vaker een 
symptoom van COVID-19 
dan bij niet-gevaccineerde 
personen.

Wees waakzaam voor hoest 
en een lopende neus bij 
jonge kinderen, dat zijn 
twee symptomen die ook 
kenmerkend zijn voor 
brionchiolitis of RSV-infectie. 
In sommige situaties moet 
het kind opgenomen worden 
in het ziekenhuis. 
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Mijn kind heeft 
koorts, wat kan  
ik doen?

37

38

 38 5

V eel ouders worstelen ermee: hoe 
behandel je de koorts van je kind? Er is 
helaas geen eenzijdig antwoord. Hoe je 

koorts aanpakt, hangt af van je kind en onder 
andere z’n leeftijd, maar varieert ook naargelang 
de situatie. We geven je hier enkele richtlijnen 
waar je rekening mee kan houden.

Eerst en vooral: koorts is nuttig. Het is 
een natuurlijke reactie van het lichaam 
om een infectie (oorontsteking, mazelen, 
voedselvergiftiging …) te bestrijden. 
Ziekteverwekkers kunnen immers niet goed 
groeien bij hogere temperaturen. Het is 
dan ook niet altijd nodig om de verhoogde 
lichaamstemperatuur meteen te doen dalen.

WANNEER SPREKEN WE VAN KOORTS?
Een ‘normale’ lichaamstemperatuur ligt rond 
37°C. We spreken van koorts bij 38° en van 
hoge koorts bij meer dan 38,5°. De temperatuur 
meet je met een aangepaste thermometer, je 
apotheker kan jou helpen bij de keuze ervan.

MEDICATIE GEVEN?
Heeft je kind hoge koorts (meer dan 38,5° of 
38° als je kind al eens koortsstuipen heeft 
gehad), dan kan je een koortswerend middel 
toedienen ter verzachting. Paracetamol 
geniet de voorkeur. De juiste dosis hangt 
af van het lichaamsgewicht van je kind. Lees 
aandachtig de bijsluiter en volg het advies 
van je arts of apotheker over de toediening en 
innamemomenten. 

Geef geen aspirine aan kinderen (om het 
syndroom van Reye te vermijden, dat is 
zeldzaam maar ernstig).

Bij koorts:
•  Laat je kind regelmatig drinken

•  Bedek je kind niet te veel

•  Hou de kamertemperatuur onder 20°

 Raadpleeg onmiddellijk 
een arts of ga naar spoed 
als:
•  Je baby jonger dan 3 maand koorts 

heeft van 38° of meer

•  Je kind jonger dan 2 jaar 
verontrustende signalen vertoont,  
zoals koorts die niet daalt ondanks  
een koortswerend middel, of je kind 
is minder bewust van z’n omgeving, 
reageert minder, eet of drinkt minder ... 

•  Je kind ouder dan 2 jaar klaagt 
over pijn (aan het hoofd of de buik …) 
of meer dan 39° koorts heeft en 
de temperatuur daalt niet ondanks 
een koortswerend middel.
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VITAMINEN

   

Het winterdipje 
kennen we 
allemaal … Hoe 
houden we ons in die 
korte dagen, met weinig 
licht en een vermoeid gevoel, 
overeind tot de lente? Is een 
vitaminekuur dan DE oplossing? 
Je zou het wel geloven, want 

rondom ons worden 
vitaminen wel 

vaker voorgesteld 
als een makkelijke en 

toegankelijke manier om 
onze energie te boosten en onze 
immuniteit te versterken. Is dat 
zo? Zijn supplementen effectief? 
Kan je ze nemen zonder gevaar?

Moet je 
vitaminen  
nemen in de  

winter?

VITAMINEN
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Wat doen  
vitaminen?
 

  

Wist je dat?
De meeste mensen vervullen  
hun dagelijkse behoefte aan  
vitaminen al met een gevarieerde 
en evenwichtige voeding.  

V itaminesupplementen zijn populair, 
en daar heeft reclame zeker 
wat mee te maken! Ze zouden 

ziekte voorkomen, essentieel zijn voor je 
welzijn, zorgen voor een stralende huid … 
En je kan ze zelfs vinden in de vorm van 
kleine beertjes! Dat is aantrekkelijk, 
niet? Wat is daar nu van waar?

ESSENTIEEL VOOR ONS ORGANISME

Vitaminen zijn essentiële stoffen voor de 
goede werking van ons organisme. Ze 
hebben geen enkele energiewaarde, maar 
zijn noodzakelijk voor tal van fysiologische 
processen. De groei en ontwikkeling 
van je skelet, de goede werking van je 
zicht en spieren, en ook je zenuwstelsel 
en je immuunsysteem. Wanneer je 
voldoende vitaminen inneemt, kan je 
effectief tal van ziekten voorkomen, zoals 
hart- en vaatziekten of aandoeningen 
die verbonden zijn aan ouderdom.

VOEDING VOOREERST

Het zijn dus zeker nuttige stofjes, die 
vitaminen! Met een voldoende gevarieerde 
en evenwichtige voeding krijgt je lichaam 
in principe alle vitaminen binnen die het 
nodig heeft om goed te functioneren. Jouw 
lichaam kan de meeste vitaminen zelf niet 
aanmaken, en sommige slechts in beperkte 
mate, zoals vitamine D dat in je huid wordt 
aangemaakt of vitamine K, dat door bacteriën 
in je dikke darm wordt geproduceerd.  
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VITAMINEN

DAGELIJKSE AANBEVOLEN HOEVEELHEID

Een gevarieerde en evenwichtige voeding 
biedt ons alle vitaminen die we nodig 
hebben om gezond te zijn. “Eet dagelijks 
vijf porties fruit en groenten!” Dat 
hebben we goed begrepen. En de rest? Hoe 
weet je of je voldoende binnenkrijgt? De 
Hoge Gezondheidsraad heeft daarover 
voedingsrichtlijnen voor België gepubliceerd. 
Daarin worden hoeveelheden vermeld die 
nuttig en veilig zijn voor de gezondheid van 
het merendeel van de bevolking. Natuurlijk 
variëren de noden tussen individuen, ook 
naargelang leeftijd en omstandigheden zoals 
een zwangerschap, borstvoedingsperiode of 
dieet bijvoorbeeld. Daarom vragen sommige 
doelgroepen bijzondere aandacht.

5
Hoe behoud je de voedings
waarde van je eetwaren?
Met een gevarieerde voeding verzeker je je 
ervan dat je dagelijks voldoende vitaminen en 
andere voedingsstoffen voor je lichaam inneemt. 
In het enorme productaanbod is het echter niet 
altijd eenvoudig wat te kiezen (of te koken!) om 
“goed te eten”.

Enkele tips om gezonde keuzes te maken in 
je voeding zodat je voldoende vitaminen 
binnenkrijgt:

•  Eet bij voorkeur vers en vermijd bewerkte 
producten. Hoe verser, hoe meer vitaminen 
bewaard blijven.

•  Laat verse producten niet te lang liggen in 
de koelkast. Na enige tijd gaan de vitaminen 
verloren. Eet dus zo vers mogelijk!

•  Kies voor verse lokale producten, die dus 
seizoensgebonden zijn. Vitaminen zijn gevoelig 
voor zuurstof, temperatuur, licht … Als voeding 
een verre reis moet afleggen voor ze op je bord 
belandt, is ze veel voedingswaarde verloren 
onderweg. Bij diepgevroren producten worden 
vitaminen beter bewaard als ze van ver 
moeten komen.

•  Vermijd lange kooktijden en hoge tempera-
turen, het contact met een sterke hittebron 
doet veel vitaminen verloren gaan. Kies 
eerder voor een korte kooktijd (bv. stomen 
of wok) dan voor een lange baktijd in de 
oven bijvoorbeeld.

/d
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In specifieke gevallen volstaat voeding 
niet om de dagelijkse aanbevolen 
hoeveelheid vitaminen binnen te krijgen. 
Vitaminetekorten die niet behandeld worden, 
kunnen ertoe leiden dat je lichaam minder 
goed functioneert. Gelukkig komen zo’n 
tekorten zelden voor in België. Als je niet 
behoort tot een risicogroep (zie p.13) en 
je eet gevarieerd, hoef je je geen zorgen 
te maken. 

Denk er wel aan om voldoende in de zon 
te komen met je huid zodat je lichaam 
vitamine D kan aanmaken. Op het eind van 
de winter en in het begin van de lente zien 
we vaak tekorten aan vitamine D bij kinderen 
en sommige volwassenen. Vooral personen 
die weinig buitenkomen, zoals ouderen, of 
personen die zeer bedekkende kledij dragen, 
hebben meer kans op een vitamine D-tekort. 
Mensen met een donkere huid moeten 
zich ook langer blootstellen aan de zon 
om voldoende vitamine D aan te maken. 
Een tekort aan vitamine D kan leiden tot 

zwakkere spieren, een verminderde groei 
bij kinderen of verminderde botsterkte (zie 
ook ons artikel over osteoporose, p. 25).

Eet je veel groenten en fruit, maar absoluut 
geen dierlijke producten? Dan moet je 
opletten voor een tekort aan vitamine B12, 
dat kan leiden tot bloedarmoede. Dan ga 
je bleek zien en voel je je zwak en moe. 
Soms veroorzaakt een ernstig tekort zelfs 
zenuwschade.

Bloedarmoede kan ook veroorzaakt worden 
door een tekort aan foliumzuur, ook wel 
vitamine B9 genoemd. Personen die 
foliumzuur niet goed opnemen en zwangere 
vrouwen moeten waakzaam zijn. Het is 
trouwens aanbevolen om foliumzuur als 
supplement te nemen van zodra je een 
zwangerschapswens hebt, om aangeboren 
afwijkingen te vermijden bij de foetus.

In het algemeen zijn er maar 
weinig mensen met echt 
ernstige vitaminetekorten te  
vinden in België. 

 
Als voeding niet voldoet …
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VITAMINEN

Sommige mensen zijn gevoeliger voor een 
vitaminetekort dan anderen. Sommige 
factoren verhogen de kans op een tekort. 
Deze personen hebben een verhoogd risico: 

→  Kinderen. Voor baby’s is een 
vitamine K supplement aanbevolen, 
zeker als het kindje borstvoeding of 
minder dan 500 ml flesvoeding per dag 
krijgt. Ook een supplement vitamine D 
is aanbevolen tijdens de kindertijd (tot 
6 jaar volgens de huidige richtlijnen).

→  Ouderen. Veel mensen met een hoge 
leeftijd ervaren minder eetlust of 
problemen om te kauwen. Ze blijven 
ook sneller binnenshuis waardoor ze 
minder zonlicht op de huid krijgen.

→  Personen met een onevenwichtige 
voeding (en die bijvoorbeeld te weinig 
fruit en groenten eten).

→  Personen die een specifiek dieet 
volgen. Veganisten hebben bijvoor-
beeld nood aan een supplement 
vitamine B12 omdat ze geen dierlijke 
producten eten.

→  Zwangere vrouwen. Een supplement 
foliumzuur (B9) is aanbevolen vanaf  
de wens om zwanger te worden.  
Vaak wordt ook een voedings-
supplement dat nog andere vitaminen 
en mineralen bevat, aanbevolen.

→  Vrouwen die borstvoeding geven. 
Zij hebben vaak een hogere nood aan 
specifieke voedingsstoffen.

→  Personen die lijden aan een aandoening 
die de opname van voedsel verstoort 
(mucoviscidose, ziekte van Crohn …) 
of bariatrische chirurgie hebben 
ondergaan (operatie aan de maag 
of darmen).

→  Personen die alcohol misbruiken. 
Zij hebben vaak problemen met het 
metabolisme in de lever, met  
onder voeding en de vertering van  
voedsel. Bijgevolg krijgen zij niet 
voldoende vitaminen binnen en heeft  
hun lichaam moeite om ze goed op 
te nemen.

Wie heeft een verhoogde 
kans op een vitaminetekort? 

Als je tot één van die groepen behoort, kan een voedingssupplement voor jou 
aanbevolen zijn om voldoende vitaminen binnen te krijgen. Raadpleeg je arts 
om jouw behoeften juist te beoordelen.
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Wist je dat?
Tegenwoordig zijn heel wat voedings-
middelen al verrijkt met vitaminen,  
bv. melk, ontbijtgranen, fruitsap …  
Door die producten te consumeren, 
verhoog je al je dosis vitaminen die je 
inneemt via voeding.

Opgelet voor  
overdosis!

Je zou misschien overwegen om meerdere 
voedingssupplementen te nemen om jouw 
immuunsysteem te versterken of tekorten 
te voorkomen, “voor het geval dat”. Geen 
goed idee! Het is niet noodzakelijk. Als jouw 
organisme al normaal functioneert, ga je de 
werking niet versterken door meer vitaminen 
te nemen dan nodig. Bovendien kan een 
overconsumptie van vitaminen op (middel)
lange duur giftig zijn voor je lichaam.

Er bestaan twee groepen vitaminen: 
wateroplosbare en vetoplosbare. Tot die 
eerste categorie behoren de B vitaminen  
(B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 en B12) en  
vitamine C. Ze kunnen oplossen 
in water en worden dus uit het lichaam 
afgevoerd via de urine. Ze worden niet 
opgeslagen in ons lichaam, dus is het 
risico op een overdosis laag.

De categorie van vetoplosbare vitaminen 
bevat de vitaminen A,D, E en K. Die kunnen 
ophopen en opgeslagen worden in de lever 
en in lichaamsvet. Een overdosis van die 
vitaminen kan giftig zijn voor je lichaam.

TE VEEL VIA VOEDING?

Kunnen we te veel vitaminen binnenkrijgen 
via onze voeding? Nee! Zelfs als je van 
bepaalde producten een heel hoge 
hoeveelheid consumeert, kunnen de 
voedingsstoffen niet echt schade toebrengen. 
Als je daarentegen heel geconcentreerde 
dosissen van bepaalde stoffen inneemt 

in de vorm van een supplement, dan loop 
je wel risico om te veel in te nemen en 
gezondheidsproblemen te veroorzaken.

Sinds het begin van de COVID-19-pandemie 
grijpen veel mensen naar vitamine D in 
een poging om zich te beschermen tegen 
het coronavirus, soms in extreem hoge 
dosissen. Dat is problematisch want een 
overschot aan vitamine D verhoogt het 
risico op hypercalcemie (een te hoog 
calciumgehalte in het bloed), wat kan leiden 
tot schade aan de nieren en het hart. Een 
overdosis vitamine D blijft gelukkig zeer 
zeldzaam en is meestal te wijten aan fouten 
bij het nemen van een supplement.

Ben je zwanger, let dan ook op met  
vitamine A: een overdosis daarvan kan 
leiden tot afwijkingen bij je ongeboren kindje.

Vermijd het risico op overdosis door te 
praten met je apotheker over een goed 
gebruik van vitaminesupplementen! 
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ZELFTESTEN

D e naam verklapt het al: een zelftest 
is een test die je zelf kan uitvoeren. 
Zelftests zijn eenvoudig om te gebruiken 

en kunnen je in weinig tijd een betrouwbaar 
resultaat bezorgen. Vandaag is de meest 
bekende wellicht de COVID-19-zelftest, maar er 
bestaan er veel meer dan dat. Zo heb je er die 
je toelaten om te testen op een zwangerschap, 
blaasontsteking, HIV-infectie, voorlopers van 
darmkanker, sporen van bepaalde drugs …

Bij goed gebruik kan een zelftest je een 
nauw keurige indicatie geven van je gezondheids-
toestand en je aangeven of een consultatie bij je 
arts voor een diagnose, nodig is.

HOE FUNCTIONEERT ZO’N ZELFTEST?
De meeste zelftesten zijn vandaag gebaseerd 
op vooruitgang in immun ochromatografie. 
Het plastic doosje, de “testcassette”, bevat 
een membraan dat dient als teststrookje. 
Wanneer je in de daartoe voorziene zone je 
afgenomen staal aanbrengt (bv. bij covidtesten 
enkele druppels vloeistof waarin je het uiteinde 
van het wattenstaafje met een staal vanuit 
je neus hebt gedoopt), verspreidt zich dat 
over het membraan. Op die manier bereikt 
het staal opeenvolgend verschillende zones 
die specifieke antilichamen ter opsporing, 
bevatten. Afhankelijk van de zones die 
verkleuren wanneer een specifieke tijd 
verstreken is, zal het resultaat positief, 
negatief of ongeldig zijn. 

Een voorbeeld: je bent besmet met COVID-19 en 
je doet een zelftest. Hoe ontwikkelt die test zich 
binnenin de testcassette?

1 →  Antilichamen tegen SARS-CoV-2 zijn aan-
wezig in de 1ste zone van het membraan  
en binden zich aan de eiwitten van het virus 
(=antigenen) dat in jouw afgenomen staal 
zit. Die eerste antilichamen bevatten een 
marker die verkleurt.

2 →  In de testzone (T) worden de verbindingen 
die in de 1ste zone gemaakt zijn (antilichamen 
+ viruseiwitten) gevangen door andere 
specifieke antilichamen tegen SARS-CoV-2, 
die de testzone doen verkleuren.

3 →  In de controlezone (C) worden de anti-
lichamen van de 1ste zone die ongebonden 
zijn gebleven, ook “gevangen” door een 
3de type specifieke antilichamen, die  
de controlezone doen verkleuren en de 
geldigheid van de test bevestigen.

Zelftesten, met 
advies van je 
apotheker 

In de apotheek
Bij zelftesten, of het gaat om een covidtest of een 
andere zelftest, kan je apotheker je advies op 
maat bieden met betrekking tot het gebruik en 
de interpretatie van het resultaat van de zelftest. 
Hij/zij kan ook evalueren of een zelftest effectief 
nuttig is in jouw situatie. Bovendien ben je zeker 
van een betrouwbaar product, waarvan 
 de kwaliteit is gevalideerd.

COVID-19 
AG 

testcassette 
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K oning winter staat voor de deur! Dat betekent 
– hopelijk – wat sneeuw, maar zeker ook 
loopneuzen en verstopte neuzen … Haal je 

zakdoek maar al boven! Behalve regelmatig je neus 
snuiten, hoe kan je die kwaaltjes nog verlichten?

WAT PRIKKELT MIJN NEUS?
Onze neus beschikt over beschermingsmechanismen 
om ons te verdedigen tegen invloeden van buitenaf. 
Hij verwarmt, bevochtigt en filtert de lucht die we in-
ademen en vormt zo een natuurlijke barrière.

Wanneer het slijmvlies in je neus ontstoken of 
geïnfecteerd is door een virus (bij een verkoudheid 
of griep bijvoorbeeld), kan je last krijgen van een 
loopneus of verstopte neus.

Ook een reactie op een externe prikkel kan ervoor 
zorgen dat je je zakdoek moet bovenhalen. Denk maar 
aan een groot temperatuurverschil, bijvoorbeeld 
wanneer je van een warme huis kamer de koude 
buitenlucht instapt, bij een inspanning zoals lopen 
of fietsen, of wanneer je in aanraking komt met 
prikkelende stoffen zoals rook, stof en parfum. 
Ben je allergisch, dan reageert je immuunsysteem 
sterk op een bepaalde stof en kan je ook last krijgen 
van een loopneus of verstopte neus.

Gebruik een ontzwellende 
spray niet langer dan één week, anders 
werkt hij averechts en zwelt je neusslijmvlies net meer op.

Wat kan jouw apotheker  
voor jou doen?
Wanneer je neus loopt of verstopt is als gevolg 
van een ontsteking of infectie, verdwijnen de 
klachten vanzelf als je terug genezen bent. 
Ondertussen verwijder je overvloedig slijm 
in je neus door te snuiten. Met de hulp van je 
apotheker kan je je neus ook behandelen om 
je comfort te verhogen.

FYSIOLOGISCH WATER
Verwijder overvloedig slijm in je neus door 
te spoelen met fysiologisch water. Dit kan 
je ook preventief doen. Er zijn verschillende 
vormen en soorten: van zakformaat tot grotere 
neuskannetjes.

ONTZWELLENDE SPRAY
De spray zorgt ervoor dat je tijdelijk vrijer door 
je neus kan ademen. Je mag de spray 3 à 4 keer 
per dag gebruiken en niet langer dan één week.

NEUSSPRAY MET CORTISONE
Heb je gedurende lange tijd last van je neus, 
dan kan een spray met cortisone soelaas 
bieden. Het effect ervan merk je echter pas na 
een drietal dagen. Zo’n spray gebruik je enkel 
op advies van je huisapotheker of arts!

Zakdoekje  
nodig?
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Sta niet in de tocht,  
of je wordt verkouden

    Feit  
of fabel?

“Loop niet met nat haar buiten in de 
kou, want dan word je verkouden!” 
Het werd er met moederlijke 
bezorgdheid ingehamerd, maar 
het klopt niet. Een verkoudheid is 
een ontsteking van de bovenste 
luchtwegen die wordt veroorzaakt 
door een virus (of heel soms 
een bacterie). Er bestaan 
meer dan 200 verschillende 
verkoudheidsvirussen en die 
zijn het hele jaar door aanwezig. 
Dat we vooral ’s winters lopen 
te snotteren en te hoesten, komt 
doordat we dan – door de koudere 
temperaturen – vaker dicht bij 
elkaar zitten in slecht verluchte, 
verwarmde ruimtes waar 
virussen zich vlot verspreiden. 
Denk maar aan de kinderopvang, 
klaslokalen, de metro …  

CADEAU 
Verkoudheidsvirussen zijn erg 
besmettelijk. Ze verspreiden 
zich via kleine druppeltjes in de 
lucht die door besmette personen 
wordt uitgeademd als ze niezen, 
hoesten, lachen of praten. Ze 
worden ook overgedragen via de 
handen en dus via deurknoppen, 
smartphones, enz. Handen 
schudden en kussen werken 
besmettingen in de hand. 
Daarom wordt een verkoudheid 
wel eens omschreven als het 
meest doorgegeven ‘cadeau’ in de 
kerst- en nieuwjaarsperiode.

KINDEREN
Volwassenen worden doorgaans 
één of twee keer per jaar 
verkouden, kinderen tot wel 
tien keer per jaar. Omdat 
kleine kinderen nog niet vaak 
in aanraking zijn gekomen met 
verkoudheidsvirussen, hebben 
ze nog maar tegen weinig 
virussen weerstand opgebouwd. 
Bovendien komen kinderen vaker 
fysiek met elkaar in contact. 

HET HOGE NOORDEN
Je wordt niet verkouden door 
’s winters in je T-shirt buiten te 
lopen. We worden net ziek 
omdat we binnen in huis 
alles afsluiten, waardoor 
virussen van bezoekers 
blijven hangen. Het 
is dus beter je huis 
goed te verluchten 
zodat de kiemen 
naar buiten kunnen. 

De kou maakt je niet 
vatbaarder voor een 
verkoudheid. Als dat wel zo zou 
zijn, zouden mensen die in het 
Hoge Noorden wonen chronisch 
verkouden zijn, maar dat blijkt 
reuze mee te vallen. Je kan in de 
winter dus gerust in een T-shirt 
naar je werk fietsen. Aangenaam 
zal het niet zijn, maar je loopt 
wel veel minder kans op een 
verkoudheid dan wanneer je de 
bus zou nemen.

fabel
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Hoe laat ga jij slapen? Antwoord jij ook steevast “te laat”? Studies wijzen uit dat we 
steeds minder slapen. Onze gejaagde levensstijl laat immers weinig ruimte voor 
slaap. Nochtans is de impact van een stevige nachtrust op ons welzijn enorm groot. 
En de voordelen voor onze gezondheid zijn legio. Misschien maak je deze winter 
dan ook wel het goede voornemen om wat meer te slapen?

JE APOTHEKER 
ADVISEERT
Koester je slaap 

Goed slapen …
Biedt jouw hart de mogelijkheid   
   om te “ademen” en vermindert  
zo het risico op hartaandoeningen

Boost jouw immuunsysteem

Versterkt jouw geheugen, 
zowel het kortetermijn- als 
langetermijngeheugen

Helpt gewichtstoename  
te beperken

Vermindert stress, angst en 
depressieve gevoelens

Stimuleert je libido

Beschermt de gezondheid en 
elasticiteit van je huid

Vermindert het risico op diabetes

Ondersteunt de werking van jouw 
hersenen, wat het risico op neuro-
degeneratieve ziekten vermindert

Herlaadt jouw batterijen voor 
meer intensieve dagen!



KOESTER JE SLAAP
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JE APOTHEKER 
ADVISEERT
Koester je slaap 
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In putje winter ervaren velen onder ons een somber gevoel.  
Tips om die winterdip tegen te gaan geeft ons  Olivier Luminet, 

professor gezondheidspsychologie van UCLouvain, lid van  
de Hoge Gezondheidsraad van ons land én van de 

expertengroep ‘Psychologie en Corona’. Hij legt ook uit 
hoe je alarmsignalen van depressie kan herkennen, zodat 

je tijdig hulp kan vragen aan een zorgverstrekker.  

Olivier Luminet

Weg 
 met die  

  winterdip
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De ‘winterdip’ is écht?
Jawel, en zeer normaal! We 
ervaren allemaal de gevolgen 
van een gebrek aan licht – dat 
van invloed is op onze energie 
en slaap – en van beperktere 
sociale contacten.

Covid doet daar nog een 
schepje bovenop …
Inderdaad. Door de lockdowns is 
de periode van herstel – waarin 
we genieten van mooie dagen, 
terug wat socialer zijn en onze 
batterijen opladen – niet genoeg 
geweest. Stresspieken, die je 
kan overwinnen, hebben plaats 
gemaakt voor chronische stress 
toen we beseften dat de crisis 
zou blijven duren. Dan kregen 
we ook nog eens de vreselijke 
overstromingen in juli te 
verduren. 

In psychologie komen de effecten 
van een crisis (zoals het risico 
op zelfmoordneigingen) met wat 
vertraging tot uiting, wanneer de 
situatie terug normaler is. Het is 
dus nog veel te vroeg om al een 
balans op te maken, hoewel de 
psychologen nu reeds overladen 
zijn met werk. Maar daar draait 
het uiteraard niet meer om een 
‘winterdipje’ …

Hoe kunnen we die 
winterdip dan vermijden?
Tijd nemen voor jezelf! Enkele 
uren voor een ontspannende 
activiteit zoals lezen of wandelen, 

alleen of in gezelschap. Dat is 
van het grootste belang als je 
wil volhouden tot de lente.

Maar we racen 
tegen de klok …
Het is essentieel om onze 
prioriteiten terug op een rijtje te 
zetten en de zaken even anders te 
bekijken om deze uitzonderlijke 
situatie door te komen. We 
moeten een nieuw evenwicht 
zoeken in ons leven. De verloren 

tijd willen inhalen, op het werk of 
op school, zonder een moment 
te nemen om onze gevoelens te 
uiten, is contraproductief! Tijd 
nemen voor jezelf is een prioriteit, 
zelfs als dat moeilijk om te zetten 
is in de praktijk.

Het is vandaag niet 
simpel om te focussen 
op de toekomst. Is 
dat een probleem?
Projecten van 6 maanden of een 
jaar realiseren kan een drijfmotor 
zijn, maar dat is onmogelijk op 
dit moment. Vandaag doen we 
er beter aan om eenvoudige 

activiteiten op korte termijn, 
zoals koken of ons eigen land 
herontdekken, te waarderen. 
Ook sociale contacten, zelfs 
met de huidige beperkingen, 
zijn belangrijk en we moeten 
ook aanvaarden dat deze crisis 
nog wel even kan blijven duren. 
Slaag je erin om geen hoge 
verwachtingen te hebben om 
je doelen te bereiken in deze 
complexe situatie, dan kan je deze 
periode goed doorkomen. Voor 

sommigen is dat moeilijk. Maar 
als je erin slaagt, biedt iedere 
activiteit die je doet, voldoening.

En als we er niet terug 
bovenop komen?

Tijd is hier van belang. Als je 
tijdens de week slecht slaapt 
en nergens zin in hebt, maar 
in het weekend hervind je je 
energie, dan is er geen reden tot 
paniek. Maar als depressieve 
symptomen (droefheid, gebrek 
aan motivatie, slaap of eetlust …) 
enkele weken aanhouden, dan is 
dat een alarmsignaal. Zeker als 
je geen plezier hebt in iets wat 

Tijd nemen voor jezelf  
is van het grootste belang

MENTAAL WELZIJN
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je vroeger heel blij kon maken, 
zoals samenkomen met vrienden. 
Je interacties met anderen zijn 
een goede graadmeter. Als er 
spanning wordt gecreëerd tussen 
jou en je familie, vrienden en 
collega’s, dan kan het nuttig zijn 
om hulp in te schakelen.

Hoe kan je zien dat het 
slecht gaat met iemand?
Sommige signalen zijn zichtbaar, 
zoals geweld tegenover 
zichzelf (zelfverminking, 
middelenmisbruik, anorexia …) 
of anderen. Andere signalen zijn 
subtieler, zoals een pessimistisch 
wereldbeeld, een algemene staat 
van droefheid, een gebrek aan 
eetlust of slaap.

Hoe kan je zo 
iemand helpen?
Als een naaste veranderd is, kan 
je dat voorzichtig aankaarten 
met hem of haar. Therapie vraagt 

veel energie, en die boodschap 
kan hem of haar motiveren. 
Vervolgens kan je laten zien dat 
je tot op zekere hoogte klaarstaat 
voor die persoon. Hoe goed 
bedoeld ook, je mag je niet als 
alternatief voor de psycholoog 
opstellen. Bescherm jezelf en je 
grenzen, zodat je er zelf niet aan 
onderdoor gaat.

Maar psychologen hebben 
te veel werk, wat dan?
In afwachting van een afspraak, 
kan men eventueel bepaalde 
vertrouwelijke sites (zie 
hiernaast) raadplegen, of de 
huisarts in vertrouwen nemen.

Kan de apotheker een 
andere optie zijn?
Dat is een vertrouwenspersoon. 
We kennen hem, hij is dichtbij, 
beschikbaar zonder afspraak, 
wetenschappelijk geschoold 
en toegankelijk. Je kan bij hem 

terecht met je zorgen en hij zal je 
indien nodig doorverwijzen naar 
de juiste zorgverlener. Bovendien 
is zijn boodschap over medicatie 
evenwichtig. Hij kan de voordelen 
ervan toelichten, maar ook 
wijzen op de gevaren. Chemische 
moleculen hebben hun nut en 
zijn doelgericht, met minder 
bijwerkingen, maar ze zijn enkel 
aangewezen in zeer precieze 
situaties en geven de beste 
resultaten als ze gecombineerd 
worden met psychotherapie. 
Overigens, zelfs bij therapie zijn 
geneesmiddelen niet altijd nodig. 
Enkele sessies bij de kine of 
relaxatie kunnen evenzeer een 
goede aanvulling zijn om terug 
een lichamelijk evenwicht te 
vinden.

Dat heeft wel een 
prijskaartje …
Therapie hoeft niet per definitie 
langdurig te zijn. Met 10 sessies 
kan je al geholpen zijn bij een 
specifiek probleem. Het loont 
zeker de moeite om eens navraag 
te doen bij je ziekenfonds over het 
aantal sessies en het bedrag van 
terugbetaling! 



Ca va ? 
In een 100-tal Vlaamse apotheken loopt momenteel het pilootproject 
#CAVAsa. De apothekers spreken mensen met psychosociale problemen 
aan (Ca va?), motiveren hen om hulp te zoeken en verwijzen hen door 
naar de hulpverleners van het Centrum Algemeen Welzijnswerk, dat 
gratis hulp en ondersteuning biedt. Het is de bedoeling om dit project in 
de toekomst naar alle Vlaamse apotheken uit te breiden. 

www.cavasa.be

Er staat altijd iemand voor je klaar!
Zoek je informatie voor jezelf of een naaste? Worstel je met depressieve 
gevoelens, angsten of zelfmoordgedachten? Heb je nood aan een 
(anoniem!) gesprek? Verschillende verenigingen bieden je advies en 
hebben tal van vrijwilligers voor je klaarstaan, via telefoon, chat of mail:

www.tele-onthaal.be:  
bel 106 (24/7) of chat met vrijwilligers

www.zelfmoord1813.be:  
bel 1813 (24/7) of chat met vrijwilligers 

MENTAAL WELZIJN
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     Lizette B., Limburg

Mag ik mijn medicatie 
met koffie innemen? 

J a! Pillen neem je best met 
een groot glas water in. Dat 
wordt aanbevolen omdat 

proefpersonen in klinische 
studies de geneesmiddelen 
standaard doorslikken met 150 
tot 240 ml water. De conclusies 
uit die studies gelden alleen als je 
die medicatie met een groot glas 
(plat) water neemt.

In de praktijk doen maar heel 
weinig mensen dat. Uit een 
recente bevraging van de KU 
Leuven bij 2.000 Vlamingen bleek 
dat de meesten hun pillen wel 
met water innemen, maar 47 % 
deed dat met slechts een half 
glas en 37% beperkte zich tot een 
slok. 3,4% werkte de pillen droog 
naar binnen.

Als je pillen droog inneemt, 
worden ze trager in je lichaam 
opgenomen en kan jouw 
maagslijmvlies geïrriteerd raken. 
Sommige geneesmiddelen, 

zoals ontstekingsremmers en 
bisfosfonaten (die botafbraak 
remmen) staan bekend om hun 
irriterende werking. Bij die 
middelen is het belangrijk dat 
je ze met veel vloeistof inneemt, 
zodat ze niet in de slokdarm 
blijven hangen.

ANDERE DRANKEN
Uit de bevraging bleek ook dat 
lang niet iedereen water gebruikt. 
Occasionele zondaars grijpen 
vooral naar frisdrank (13%),  
koffie (8%) en melk (4%).

Melk maakt de werkzame 
stof van sommige 
antibiotica ongedaan. 
Alcohol is geen goed idee 
omdat het de werking 
van geneesmiddelen 
kan versterken. Denk 
maar aan slaap- en 
kalmeermiddelen 
of pijnstillers. 
Pompelmoes(sap)   

- of soortgelijk fruit, zoals 
pomelo - vermijd je best wanneer 
je bepaalde cholesterol- of 
bloeddrukverlagers moet nemen. 
Dat kan namelijk (ernstige) 
bijwerkingen veroorzaken!

En omdat cafeïne een 
opwekkende werking heeft, 
kunnen er ook bij de inname 
van medicatie met koffie of 
thee ongewenste bijwerkingen 
ontstaan. In het bijzonder 
hartmedicatie, pijnstillers, 

bloeddrukverlagers, 
diabetes-, astma en 

maagmedicatie en 
vochtafdrijvende 

middelen worden 
daardoor beïnvloed. 
Koffie en thee kunnen 

ook de werking van 
schildkliermedicatie 
en ijzersupplementen 
verminderen. 

  Ik neem mijn medicatie tegen diabetes  
en hoge bloeddruk ’s morgens altijd met koffie  
in. Nu is mij verteld dat ik ze met water moet 
innemen. Maakt dat echt een verschil?
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Mag ik mijn medicatie 
met koffie innemen? 

om broze botten

Naarmate we ouder worden, worden de botten in ons lichaam 
minder sterk. Dat natuurlijk verouderingsproces  heet 

osteoporose of botontkalking. Volgens schattingen  zouden  
1 op 3 vrouwen ooit een breuk ten gevolge van 

osteoporose meemaken. Bij mannen is dat 1 op 5.

OSTEOPOROSE

BEKOMMERD 
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V anaf de leeftijd van 40 jaar wordt er 
meer botweefsel afgebroken dan 
aangemaakt. Langzaam maar zeker 

verminderen de dichtheid en kwaliteit, en 
worden onze botten dus brozer. Bij vrouwen 
is de menopauze een belangrijke oorzaak van 
versnelde botafbraak, maar dat hoeft niet 
meteen reden tot ongerust heid te zijn! De 
geleidelijke vermindering van de botsterkte 
is pas een probleem wanneer een bepaalde 
grens van botontkalking is bereikt en het 
risico op een breuk sterk verhoogt. In dat 
geval spreken we van osteoporose.

Een vroege opsporing, aangepaste levensstijl 
en voldoende inname van calcium en 
vitamine D verminderen de kans op breuken. 
Indien nodig kan de huisarts of reumatoloog 
medicatie voorschrijven om botverlies 
te beperken.

Risico op breuken
Bij mensen met osteoporose zijn de botten 
zodanig fragiel geworden, dat de kans op 
een breuk sterk toeneemt. Een eenvoudige 
val of zelfs een kleine spierinspanning kan 
dan al leiden tot een breuk. Vaak gaat het om 
een breuk ter hoogte van de heup, pols of 
wervels.

Een wervelbreuk kan leiden tot een 
onnatuurlijke kromming van de rug of intense 
rugpijn. Een heupbreuk moet meestal 
chirurgisch behandeld worden en kan leiden 
tot blijvende invaliditeit. Nog frappanter: 20% 
van de mensen die in het ziekenhuis worden 
opgenomen omwille van een heupbreuk, 
overlijdt binnen het jaar. De impact van 
een breuk op oudere leeftijd is dus niet te 
onderschatten.

Hoe groot is jouw  
kans op osteoporose?
Voorspellen wie osteoporose krijgt en wie niet, 
is onmogelijk. Wél bestaan er enkele factoren 
die de kans dat je osteoporose krijgt, vergroten. 
Dat zijn:

→  Oudere leeftijd 

→  Geslacht (vrouw > man)

→  Vroege menopauze

→  Familiale aanleg

→  Langdurig gebruik van bepaalde  
geneesmiddelen

→  Onvoldoende lichaamsbeweging

→  Onvoldoende inname van calcium

→  Gebrek aan vitamine D

→  Eetstoornissen (anorexia of boulimie)

→  Roken

→  Alcohol (dagelijks > 2 glazen)

De Internationale Osteoporosevereniging 
(IOF) heeft een test ontwikkeld waarbij je aan 
de hand van enkele vragen kan nagaan of je 
een verhoogde kans op osteoporose hebt. 
Dat heet de ‘Risk Test Osteoporose’. Indien je 
dat wenst, kan je vragen aan je apotheker om 
jou die vragenlijst te bezorgen. Indien daaruit 
blijkt dat je risico op osteoporose verhoogd is, 
kan je terecht bij je arts voor een diagnose en 
eventuele behandeling (zie verder). 
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OSTEOPOROSE

Heb je osteoporose?
Heb je een verhoogde kans op osteoporose, 
dan is het zinvol om via een onderzoek na 
te gaan of je werkelijk osteoporose hebt. De 
diagnose wordt gemaakt aan de hand van een 
botdensitometrie of botmeting. Dat is een 
pijnloos onderzoek van amper een kwartiertje, 
waarbij de dichtheid van je botten wordt 
gemeten op basis van een röntgenfoto. 

Behandelen
“Beter voorkomen dan genezen,” is uiteraard 
ook voor osteoporose van toepassing. Een 
gezonde levensstijl van jongs af aan, met een 
gezonde voeding rijk aan calcium, voldoende 
lichaamsbeweging en een regelmatige 
blootstelling aan zonlicht helpen je om zo veel 
mogelijk botmassa te bereiken.

Osteoporose zelf kan worden behandeld 
met geneesmiddelen als de botontkalking 
ver gevorderd is. Vaak worden bisfosfonaten 
voorgeschreven: die geneesmiddelen 
genezen osteoporose niet, maar kunnen er 
wel voor zorgen dat de botafbraak minder 
snel evolueert.

Bisfosfonaten vragen een nauwkeurige 
inname: zo neem je ze best zittend of staand in 
(niet liggend!), met een groot glas plat water, 
minstens een halfuurtje voor je eet, calcium 
inneemt en eventuele andere medicatie in-
neemt. Enkel zo werken ze optimaal. De 
huisapotheker zal daarover uitgebreid advies 
geven wanneer die medicatie wordt opgestart.

PIJNLIJKE TANDEN
Pijn in de mond? Bisfosfonaten kunnen 
uitzonderlijk tandproblemen veroorzaken. Een 
goede mondhygiëne is dan ook noodzakelijk! 
Bij pijn of zwelling in de kaak, zweren in 
de mond, gevoelloosheid of het loskomen 
van een tand, is het aanbevolen om zo snel 
mogelijk een tandarts te raadplegen.

 
Een botdensitometrie wordt één keer 
per 5 jaar terugbetaald aan personen 
die reeds een breuk opliepen, vrouwen 
vanaf 65 jaar van wie een familielid 
een gebroken heup heeft en personen 
met bepaalde risicoaandoeningen.

Een botdensitometrie
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BESCHERM JE BOTMASSA!
De sleutel(s) tot sterke botten? Calcium, 
vitamine D, voldoende bewegen, 
regelmatige blootstelling aan de zon, niet 
roken en de alcoholinname beperken!

CALCIUM
Calcium is een essentieel onderdeel van onze 
botten. Behaal je dagelijkse dosis van 1200 mg 
uit een calciumrijke voeding: zuivelproducten 
zoals yoghurt, melk of kaas (of plantaardige 
producten verrijkt met calcium), groene groenten 
(bv. spinazie, kool, tuinkers), amandelen en 
hazelnoten, zalm of sardines uit blik … 

VITAMINE D
Deze vitamine maak je zelf aan via je huid (ontdek 
er meer over in ons Dossier, pg. 9), maar je 
hebt er wel voldoende zonlicht voor nodig - wat 
zeker in de winter niet evident is. Je dagelijkse 
dosis haal je in principe uit een halfuurtje in de 
buitenlucht met gezicht en handen onbedekt. 

Bij zware tekorten kan een supplement 
van calcium en vitamine D vereist zijn. 
Vaak worden ze gecombineerd aangeboden 
in een bruis- of kauwtablet.

BEWEGING
De gezondheidsvoordelen van voldoende 
beweging zijn talrijk, dat las je in dit tijdschrift 
al vaker! In dit geval bevordert beweging de 
aanmaak van jonge en gezonde botten. Ga 
dagelijks een halfuurtje wandelen buiten: zo 
heb je meteen je dagelijkse portie beweging 
én vitamine D voor mekaar! Geef alleszins de 
voorkeur aan activiteiten waarbij de botten 
het lichaam ondersteunen, zoals wandelen, 
joggen, gewichtheffen, touwspringen of dansen. 
Lichaamsbeweging verbetert overigens ook het 
evenwicht en de spiersterkte, en vermindert 
dus het risico op valpartijen en breuken.

ROKEN EN ALCOHOL
Botontkalking wordt in de hand gewerkt door 
roken en alcoholgebruik. Stoppen met roken en 
het aantal alcoholische dranken beperken, zijn 
dan ook aangeraden. 

Tot slot …
is het bij osteoporose ook belangrijk 
om aan valpreventie te denken: 
vermijd losse kabels, verwijder 
losliggende tapijtjes, gebruik een 
antislip badmat, en dergelijke meer. 
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→ Het is belangrijk om je bloeddruk te kennen. - JUIST/FOUT 

→ Je bloeddruk schommelt voortdurend. - JUIST/FOUT 

→  Een hoge bloeddruk is het gevolg van ongezonde 
leefgewoontes. - JUIST/FOUT 

→  Als je bloeddruk hoger is dan 140/90 ml Hg moet je 
medicatie nemen. - JUIST/FOUT 

→  De kans op hoge bloeddruk neemt toe met het ouder 
worden. - JUIST/FOUT 

Waarom is een hoge bloeddruk 
gevaarlijk en wat kan je eraan doen?

DOE DE TEST!

De juiste antwoorden vind je op de volgende pagina!

HOGE bloeddruk 
TEST jouw kennis 

V olgens de Belgische 
Cardiologische Liga leven er 
in ons land bijna 2,5 miljoen 

mensen met een hoge bloeddruk. 
De helft is zich daar niet van bewust. 
Toch kan hoge bloeddruk gemakkelijk 
opgespoord en behandeld worden. 

Je bloeddruk varieert voortdurend. 
Om je bloeddruk te kennen, moet je die 
dus geregeld meten. Als je bloeddruk 
na meerdere metingen gemiddeld 
hoger is dan 140/90 ml Hg, heb je 
een hoge bloeddruk of hypertensie.  
Meestal merk je daar niets van. Hoge 
bloeddruk geeft zelden klachten. 
Dat maakt het net gevaarlijk. Als je 
je hoge bloeddruk niet behandelt, 
loop je vooral veel meer risico op een 
hartinfarct of een beroerte. 

Het goede nieuws is dat je hoge 
bloeddruk onder controle kan krijgen. 
Gezonde leef- en eetgewoontes zijn 
daarbij van cruciaal belang. Als dat 
onvoldoende helpt, kan je arts je 
geneesmiddelen voorschrijven.

Wat is je bloeddruk?
Als je hart samentrekt, gaat je 
bloed je lichaam in. De druk in je 
bloedvaten neemt dan toe. Als je hart 
weer ontspant, neemt de druk af. De 
hoogste druk is de bovendruk, de 
laagste is de onderdruk. Samen geven 
ze je bloeddruk aan: 120/80 ml Hg 
(12/8 cl Hg) wordt beschouwd als de 
ideale bloeddruk. Vanaf 140/90 ml Hg 
is er sprake van een hoge bloeddruk.  

TEST JOUW KENNIS OVER HYPERTENSIE
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Wat is je resultaat?

→ Het is belangrijk om je bloeddruk te kennen. 

JUIST - Hoge bloeddruk is een ‘stille doder’. Je voelt er 
meestal niets van, maar als je er niets aan doet riskeer  
je op lange termijn onherstelbare schade aan je hart, 
hersenen, bloedvaten en nieren.  

→ Je bloeddruk schommelt voortdurend.

JUIST - ’s Nachts is je bloeddruk het laagst. Je bloeddruk 
stijgt bij het ontwaken, daalt in de loop van de dag en  
stijgt weer tegen de avond. Je bloeddruk stijgt ook als 
je sport of eet, of door stress, alcohol, roken ... 

→ Een hoge bloeddruk is het gevolg van ongezonde 
leefgewoontes. 

FOUT - In 90% van de gevallen is er geen duidelijke oorzaak. 
Erfelijke factoren spelen een rol. In sommige families  
komt hoge bloeddruk vaker voor. Ook bepaalde leef-
gewoontes zijn slecht voor je bloeddruk, zoals roken,  
stress, gebrek aan beweging, alcohol, overgewicht ...  
Die factoren vergroten zelf ook het risico op hart- en 
vaatziekten. Als je een hoge bloeddruk hebt, is het dus  
des te belangrijker om gezond te leven. 

→ Als je bloeddruk hoger is dan 140/90 ml Hg moet je 
medicatie nemen. 

FOUT - Of je huisarts medicatie aanraadt, hangt af van je 
risico op hart- en vaatziekten. Hij kijkt daarbij ook naar 
andere risicofactoren zoals je leeftijd, of je rookt, hoeveel 
je beweegt, … Als je weinig risico loopt, kan je met  
gezonde leefgewoontes je bloeddruk onder controle houden. 
Loop je een hoog risico, dan is medicatie aangewezen.  

→ De kans op hoge bloeddruk neemt toe met het 
ouder worden. 

JUIST - Meer dan de helft van de 70-plussers heeft een hoge 
bloeddruk. Vanaf 40 jaar neemt het risico toe en doe je er 
goed aan om je bloeddruk elk jaar te meten. 

DE CORRECTE ANTWOORDEN

Gouden regels …  
… om een hoge bloeddruk 
te vermijden (en soms te 
verlagen).  

•  Rook niet 

•  Zorg voor voldoende 
lichaamsbeweging 
(minstens 3 x per week 
30 minuten) 

•  Eet gezond en gevarieerd

•  Probeer je BMI onder 
de 25 te houden 

•  Beperk je alcoholgebruik 

•  Wees zuinig met zout 
en zoethout     

Meestal merk je niets van een hoge bloeddruk. Dat maakt het net gevaarlijk, want als 
je er niets aan doet riskeer je op lange termijn onherstelbare schade.
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Wat is je resultaat? Kruiswoord
RAADSEL

De website met alle informatie 
over de zorg en dienstverlening 
van je apotheker

Je vindt er: 

-  de dichtstbijzijnde apotheken  
in je buurt

-  de apotheek van wacht

-   informatie over geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten 

-  tips over gezondheid

… en nog veel meer!

De oplossing van het kruiswoordraadsel in het 
vorige nummer (Herfst 2021)

We hopen dat je het kruiswoordraadsel uit het 
vorige nummer met succes (en plezier!) hebt 
ingevuld. Niet alles gevonden? Hier vind je de 
volledige oplossing!

I N H A L E R E N A M B E R

N O E U A T L E E T

I N E N T I N G U N S H

T S S D O P I N G K O

I N T I E M N N A S A A L

A B L E N G T E E A

T H U I S I O N T L A S T

I I N J E U K E L E

E I N E E T E N E R G I E

F L U I M S A N R E N

L G E K K E I E T S

L U I R E S I S T E N T I E

A S T M A I O S S J

A I E L F D E E T U D E

G E N D C O P D E S

OPLOSSING VORIGE EDITIE



Lees verder op apotheek.be

De volgende editie van ‘welkom bij je huisapotheker!’ 
ligt in maart 2022 in jouw apotheek.

Dit tijdschrift wordt je  
aangeboden door:


