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Diarree en buikpijn
Zomerkwalen zijn vervelend en maken het soms 
lastig om van de zomer te genieten. Vooral bij 
hoge temperaturen, hebben veel mensen last van 
diarree en buikklachten. Bij diarree is het normale 
ontlastingspatroon verstoord. Acute diarree wordt 
meestal veroorzaakt door een infectie. Je hebt 
waterige ontlasting, je moet veelvuldig naar het toilet, 
je krijgt last van winderigheid en buikkramp en je voelt 
je slap.  

Ons advies
Loperamide kun je gebruiken als je de diarree snel 
wilt stoppen, bijvoorbeeld omdat je op reis moet. 
Loperamide stopt de diarree binnen enkele uren. 
Het neemt niet de oorzaak van de diarree weg. 
Loperamide mag niet worden gebruikt als er bloed 

in de ontlasting zit 
of bij koorts. Gebruik 
loperamide alleen 
zolang je waterdunne 
diarree hebt, anders 
loop je kans op een 
ernstige verstopping. 
Je mag loperamide 
nooit langer dan 

2 dagen achtereen gebruiken. Loperamide capsules 
zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

Uitdroging
Als je veel vocht verliest, is er kans op uitdroging. 
Met dat vocht gaan ook belangrijke andere stoffen 
verloren. Verschijnselen van uitdroging kunnen zijn: 
een droge mond, duizeligheid en/of overgeven. 
Gevaar van uitdroging bestaat vooral bij jonge 
kinderen en ouderen. Belangrijkste regel is vocht 
in het lichaam aanvullen en op peil houden. Dat 
betekent: veel drinken en glucose en zouten 
aanvullen. 

Ons advies
O.R.S. vult 
het tekort 
aan glucose 
en zouten in 
het lichaam 
weer aan en is 
geschikt voor 
zuigelingen/
baby’s, 
kinderen en 
volwassenen. 
Het poeder kun 
je in Nederland 
gewoon oplossen met kraanwater. In het buitenland 
kun je het best mineraalwater gebruiken.

  THEMA ZIN IN DE ZOMER

Fijn apotheekteam,

Hebben jullie ook zo’n zin in de zomer? Wij kunnen niet wachten. Hopelijk worden de maatregelen richting 
de zomer versoepeld en kunnen we allemaal met ons vaccinatiepaspoort in de hand reizen over de grenzen 
van het nieuwe normaal. Kom maar op met die zonnestralen, zwoele zomer avonden, buitenactiviteiten 
en vakanties tot de max! En om het maximale uit deze zomer te halen hebben wij weer wat onderwerpen 
aangestipt die ‘narigheid’ voorkomen of je juist goed voorbereid op pad sturen.

Zonnige groet, 
Liv



Hooikoorts
Als je hooikoorts hebt dan ben je allergisch voor 
stuifmeel; pollen van grassen, planten of bomen. Elk 
mens vormt antistoffen (histamine) tegen stuifmeel 
in zijn lichaam. Bij mensen met hooikoorts zorgt 
histamine voor klachten; de slijmvliezen zwellen op 
en de bronchiën vernauwen zich. Er ontstaat een 
‘overdreven’ afweerreactie. Zodra het stuifmeel of 
de pollen uit de lucht zijn, verdwijnen de klachten 
vanzelf weer. 

De symptomen van hooikoorts lijken op die 
van een verkoudheid. Een veel voorkomend 
hooikoortsverschijnsel is niezen. Keelpijn bij 
hooikoorts gaat vaak samen met hoesten. En 
vermoeidheid bij hooikoorts heeft te maken met je 
immuunsysteem. 

Ons advies
Er zijn verschillende 
hooikoortsmiddelen 

die helpen bij 
klachten, de 
zogenaamde 
antihistaminica. 
Voorbeelden 
hiervan zijn 

producten met de werkzame stof Cetirizine (voor 
kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen) of Loratadine 
(voor kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen). Deze 
remmen de overgevoeligheidsreacties en verlichten 
daardoor de symptomen.

Hooikoortstabletten werken snel en gedurende 
24uur. Een antihistaminicum hoeft niet iedere dag 
gebruikt te worden. Geadviseerd wordt medicijn te 
gebruiken zodra de hooikoortsklachten optreden of 
wanneer je verwacht dat ze gaan optreden.

Processierups
De processierups kun je 
tegenkomen gedurende de 
lente en zomermaanden, 
met als piekmaanden de 
maanden mei, juni en juli. 
Op de processierups zitten 
brandhaartjes, die als je 
ermee in aanraking komt 
gezondheidsklachten kunnen 
geven. Klachten kunnen lijken 
op een hooikoorts of astma-
aanval zoals huiduitslag, rode gezwollen ogen, 
loopneus, kriebel in de keel, moeite met slikken, 
hoesten en kortademigheid. De uitslag is vaak 
zichtbaar aan de binnenzijde van de armen richting de 
oksels, de hals, borst, buik en rug.

Ons advies
Smeer de huid regelmatig in met Levomenthol 1% 
of 2% in carbomeerwatergel, dit is zonder recept 
verkrijgbaar. Meestal verdwijnen de klachten binnen 
enkele dagen tot twee weken. Levomenthol mag 
niet gebruikt worden bij kinderen onder 2 jaar en 
op open wondjes. Je kunt dan beter kiezen voor 
Carbomeerwatergel 1%.

Voetschimmel
Voetschimmel is een huidinfectie die veroorzaakt 
wordt door schimmels die de huid aantasten. Door 
de ontstekingsreactie ontstaat er een doordringende 
geur, jeukende blaasjes 
tussen de tenen en 
onder de voet of rode 
schilferende huid 
aan de voetranden. 
Besmetting vindt 
vaak plaats in 
zwembaden, 
sauna’s en 
gemeenschappelijke douches.

Ons advies
Er zijn diverse antischimmel-crèmes en strooipoeder 
verkrijgbaar waarmee je je voeten, sokken en 
schoenen kunt behandelen. Voetschimmel kan het 
beste behandeld worden met Miconazol crème (voor 
kinderen en volwassenen) of Terbinafine crème (voor 
kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen).

Livsane seizoenmateriaal
Om de verkoop van 
Livsane producten te 
ondersteunen hebben 
we de volgende 
materialen voor jullie 
ontwikkeld:
 stoepbordposter
 inlay voor de 

permanente 
baliedisplay

 een voorstel voor 
de inhoud van 
de permanente 
baliedisplay

 prijskaartjes voor 
de permanente 
baliedisplay

 advieskaartjes
 slides voor de narrowcasting
 Op www.bit.ly/livsanesocialmedia vinden jullie 

afbeeldingen voor jullie eigen Instagram en 
Facebookpagina.

Zorg goed voor uzelf!
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