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GEEF UW HAAR ENERGIE
Voor een stralend resultaat

Unieke formule op basis van tarweproteïnen, zink* en vitamine B6
(voor de productie van cysteïne**, een onmisbaar aminozuur om het haar structuur te geven) 
en biergist.
Driedubbele werking: kracht, vitaliteit, volume.

*Zink en selenium dragen bij aan het behoud van normaal haar en normale 
nagels en aan een normale eiwitsynthese.
**Vitamine B6 draagt bij aan de normale synthese van cysteïne.

Voedingssupplement. Vraag raad aan uw apotheker. In het kader van een 
evenwichtige en gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.

EXPERT HAAR

CNK 2410-132

Volg ons op Facebook
(Forté Pharma België)
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SAMEN STERKER
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Triing, triing...  
Terug naar school!
Terwijl de ene – aaah – eindelijk eens 
kon uitrusten onder het bladerdak van 
een palmboom, verlangden anderen 
alweer naar de eerste schooldag. 
Jonge ouders: opletten geblazen voor 
kleine, vervelende onderkruipsels. Je 
ziet ze niet met het blote oog, maar 
ze komen wel vervelend kietelen op 
die mooie hoofdjes van onze school-
gaande jeugd. Inderdaad, we hebben 
het over luizen (pagina 19). Met die 
eerste schooldag begin je ook weer 
aan je geheugen te werken. Trouwens: 
ken je alle verschillende types 
geheugen (pagina’s 8 en 10)? We 
beginnen ook ons lichaam weer te 
trainen, meer bepaald het deel waar-
mee je je voortdurend toont aan 
iedereen: je gezicht. Op de pagina’s 
14 en 15 ontdek je onze reeks oefe-
ningen voor je gezichtsspieren. En we 

hebben ook een special voor zij 
die het écht verdienen, na veertig 
jaar noeste arbeid: ‘hoe maak je van 
je pensioen een succes?’ Lees de 

tips van de specialist (pagina’s 20 
en 22).  Doe er je voordeel 
mee !
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BE-Alert
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon 
startte via BE-Alert een sensibiliseringscam-
pagne op. Met dat systeem communiceert de 
overheid met de bevolking in noodsituaties. 
Tot vandaag verliep de communicatie met de 
bevolking via de (sociale) media, via de hulp-
diensten op het terrein of – in geval van Se-
veso- of nucleair risico – via een systeem van 
sirenes. BE-Alert laat voortaan ook toe om 
een aanvullend kanaal te gebruiken. Een mon-
delinge oproep, een SMS of een e-mail: alle-
maal manieren om u snel te bereiken om u 
nuttige veiligheidstips te geven. Denk daarbij 
aan boodschappen als “Sluit ramen en deu-
ren bij brand”. Maar dan moet je je eerst wel 
gratis inschrijven op de website www.be-
alert.be. (Bron BE-Alert.be)

Wist je dat...
De lucht die we ín de auto inademen 9 tot 12 keer on-
gezonder is dan de buitenlucht. Dat onthult een studie 
aan de Britse universiteit van Southampton. Ze waar-
schuwt ons ook voor het niveau NO2 - ook wel stikstof-
dioxide – binnenin de auto. Het zou zelfs minder schade-
lijk zijn om vervuilde stadslucht in te ademen tijdens een 
wandeling of een fietstocht, dan dat je in de auto zit ! 
(Bron Britse Universiteit van Southampton)

Dyna-News

Dubbel zoveel zwaarlijvigen!
Sinds 1980 is het aantal zwaarlijvigen verdubbeld in meer dan 
73 landen. Ook in andere landen is dat aantal gegroeid. Dat 
brengt op zijn beurt een verhoging van de ziektes mee die ge-
linkt zijn aan zwaarlijvigheid. In 2015 nog waren 107,7 miljoen 
kinderen en 603,7 miljoen volwassenen officieel zwaarlijvig, en 
dat in de hele wereld. Dat stelden de auteurs van een ‘lijvige’ 
studie vast, in het Amerikaans medisch tijdschrift ‘New England 
Journal of Medicine’. Overgewicht - met als indicatie een BMI 
hoger dan 24,5 – en obesitas of zwaarlijvigheid – BMI van 30 – 
treft 2,2 miljard personen. Ofwel 30 procent van de wereldbe-
volking! In 2015 leidde overgewicht tot vier miljoen sterfgeval-
len in de wereld. Veertig procent daarvan waren niet-zwaarlijvige 
mensen. In België was 18,6 procent van de bevolking ouder 
dan 15 jaar te zwaar in 2015, zo stond te lezen in een recent 
rapport van de OECD. (Bron AFP, BELGA)

433
Zoveel medicijnen zijn er nodig  
om tegemoet te komen aan de 

basisnoden van de publieke 
gezondheidszorg. Althans, dat wordt 

algemeen aangenomen. Die 
medicijnen vind je op de nieuwe lijst 
voor essentiële medicijnen van de 

Wereldgezondheidsorganisatie 
(WGO). (Bron WGO)

4 DYNAZINE - ZOMER

Wat is nu juist dat «binge drinken»?

gen we niet vergeten dat het vooral volwassenen zijn die meer 

glaasje of vijf. De Franstalige website “jeunesetalcool.be” spreekt 
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Wat is nu juist dat «binge drinken»?
De definitie ervan blijft redelijk vaag en verschilt van studie tot 
studie. Consumptie van «vijf glazen of meer, per gelegenheid» 
of «vijf glazen of meer, in twee uur tijd». De Wereldgezond-
heidsorganisatie (WGO) raadt aan om niet meer dan vier stan-
daardglazen te drinken per keer. Zo loop je minder risico’s. 
Binge drinking associëren we meestal met jongeren. Toch mo-
gen we niet vergeten dat het vooral volwassenen zijn die meer 
dan vier glazen per gelegenheid drinken. Denk maar aan een 
etentje met vrienden. We linken het fenomeen niet meteen aan 
een gezellig onderonsje en denken bij «Binge Drinken» vooral 
aan schaamteloos ‘zuipen’. We denken meer aan losbandig ge-
drag en krampachtig drinken dan aan de consumptie van een 
glaasje of vijf. De Franstalige website “jeunesetalcool.be” spreekt 
liever over «overmatige alcoholconsumptie om dronken te wor-
den». Daarmee focust de definitie meer op het gebruik van 

drank, dan op de drank zelf. (Bron : 
jeunesetalcool.be)

5DYNAZINE - ZOMER

De helft van  
de Belgen over 
de 40 jaar heeft 

problemen  
met de lever.

Drie planten om  
de maag te verlichten
GEMBER  is een wortel  
met verrassende 
eigenschappen:  
dankzij zijn actieve 
bestanddelen is hij  
een duurzame hulp bij 
misselijkheid en een  
zware maag.
PEPERMUNT  staat erom 
gekend om bijna meteen  
de maag te verlichten.
HEEMST  is een kruid 
dat vroeger gebruikt 
werd om marshmallows te 
maken en is rijk aan pectines  
en gom. In gelvorm stimuleert 
heemst de natuurlijke 
beschermkracht van 
maagslijmen.
(Bron : Ortis)

Op de agenda
➡ Op 19 en 20 augustus organiseert het INTERNATIONAAL STRAATKUNSTENFESTI-

VAL VAN CHASSEPIERRE zijn 44e editie. Het thema? «In één richting lopen en tegelijk in de te-
gengestelde richting gaan. Met je lichaam voelen en met je geest geloven. Zien en proeven, aanra-
ken en luisteren, met al je zintuigen.» Meer dan 50 gezelschappen vrolijken de straten op met 
fantasierijke optredens. Met groepen uit het Groothertogdom Luxemburg, Groot-Brittannië, Spanje, 
Duitsland, Zwitserland, Frankrijk... En natuurlijk ook van bij ons! Info: www.chassepierre.be

➡ Wil je de eerste schooldagen goed inzetten? Ga dan van 1 tot 4 september naar HET STRIPFES-
TIVAL IN DE BOZAR, IN BRUSSEL. Markten, bezoeken, optochten: de stripfiguren nemen de stad 
over. Of dat nu op muren is of in 3D op ballonnen. Het feest eindigt in schoonheid met een indruk-
wekkende licht-en geluidshow. Voor één avond wordt het Koningsplein omgetoverd in een stripte-
kening. Een festival voor kinderen van 7 tot 77 jaar. Info: https://visit.brussels/nl/sites/comicsfestival

newsNL.indd   5 28/06/17   14:27DYNN0029_005_AE187016.pdf



Vermindert ernstige onzuiverheden
Vervaagt restlittekens
Verzacht de huid





Niet vet
Hydraterend
Matiffi erend

EXPERT verzorging voor de huid met neiging tot acne
TriAcnéal EXPERT
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17282 Insertion Triacneal Dynaphar web_NL.indd   1 23/06/17   14:20

Homeopathisch geneesmiddel. Vraag raad aan uw apotheker. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies.  
Niet toepassen bij kinderen jonger dan 30 maanden. Lees aandachtig de bijsluiter.

Huidirritaties

Illustratie: Margaux Motin

Kalmeert
de huid !
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Als topingrediënt  
in de klassieke 
geneeskunde beschikt 
deze plant over talrijke 
troeven. Zo laat hij 
toe gevoelige 
ontstekingen te 
verzachten...
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Dyna-Tips

Wat is kurkuma?
Kurkuma, het gele pigment van de Curcuma longa-wor-
telstok, wordt reeds eeuwen gebruikt als traditioneel 
kruidenmiddel in India, als gele kleurstof voor textiel, als 
smaakstof en als onderdeel van currypoeder. Kurkuma, 
ook wel het Indische goud genoemd, is het onderwerp 
van duizenden studies en speelt een sleutelrol in de 
Ayurvedische en in de traditionele Chinese geneeskun-
de omwille van haar pijnstillende en ontstekingsrem-
mende werking.

Kurkuma bevat actieve curcuminoïden waarvan 
curcumine de belangrijkste is. Curcumine is een veilige 
molecule en kan dagelijks gebruikt worden als voedings-
middel (12 gram/dag).

Waarvoor kan kurkuma helpen?
Kurkuma kent tal van gezondheidsbevorderende eigen-
schappen en kan hierdoor breed ingezet worden zoals  
voor de bescherming van het maag- en darmslijmvlies, 
om de darmflora in evenwicht te brengen, om de le-
verontgifting te stimuleren… maar ook om de beweeg-
lijkheid van de gewrichten te bevorderen. Die neemt 
namelijk af met het ouder worden. Bij sporters of 
personen die langdurig dezelfde activiteit verrichten, 
kunnen de gewrichten bovendien op jongere leeftijd 
gevoeliger worden. Kurkuma werkt in op de gevoelig-
heid van de gewrichten en helpt de soepelheid ervan 

te behouden. Bovendien is kurkuma een natuurlijk in-
grediënt dat goed verdragen wordt.

Dagelijkse dosis
De werkzaamheid en veiligheid van kurkuma wordt in 
tal van wetenschappelijke studies bestudeerd en aan-
getoond. In dergelijke studies gebruikt men veelal een 
dosis van 1000 – 1500 mg curcumine per dag om het 
effect van kurkuma te demonstreren. Om hetzelfde 
effect te bekomen zou men dagelijks bijna 1 kg kurku-
mapoeder moeten eten. Deze hoeveelheid toevoegen 
aan de maaltijd(en) is onhaalbaar. Extra kurkuma inne-
men via een supplement is dan ook aangewezen om 
van de voordelen van kurkuma te kunnen genieten.

Opneembaarheid van kurkuma
Natuurlijk curcuminepoeder is vetoplosbaar en kan 
hierdoor moeilijk door ons lichaam opgenomen wor-
den. De opneembaarheid van curcumine kan verhoogd 
worden door het toepassen van specifieke technolo-
gieën zoals de solubilisaattechnologie. Deze zorgt er-
voor dat het vetoplosbaar curcumine in een waterop-
losbaar omhulsel verpakt zit, wat de opneembaarheid 
tot 185x verhoogt t.o.v. onbewerkt kurkuma-extract 
en tot 1350x t.o.v. standaard kurkumapoeder. Ook het 
toevoegen van cofactoren kan een versterkend effect 
hebben.

Kurkuma  
en bijzonder kruid

publi-METAGENICSNL.indd   7 28/06/17   14:26DYNN0029_007_AE186997.pdf



Is je geheugen en je talent om te onthouden deze zomer weer verdwenen als sneeuw voor de 
zon? Normaal, want het geheugen verslijt... maar alleen als je het niét gebruikt! Je hebt er alle 
baat bij om je geheugen te verwennen. Het is essentieel om je hersenen te laten 
werken. Op school, in de omgang met anderen, en in het beroepsleven. 
Waarom? Je geheugen laat je toe om kwaliteitsvol te leven... Zullen we het 
even onder handen nemen?

HET GEHEUGEN

een verhaal van gaan...  
en terugkomen!

8 DYNAZINE - ZOMER

Dossier

Waar was je op 2 mei 2017 om 15u? Waarschijnlijk 
weet je het niet meer. En wat deed je op 11 septem-
ber 2001? Dat weet je nog perfect … Want op die 
dag vlogen er twee vliegtuigen in de Twin Towers. En, 
net als miljoenen anderen was je in choque. Je herin-
nert je nog de details van die namiddag, wie er toen 
bij je was, de gedachten die je bezig hielden,... Ja, nóg 
zo’n straffe stoot van het geheugen: het is in staat om 
bepaalde verre gebeurtenissen te onthouden, ze te 
stockeren en bij gelegenheid weer op te roepen. Maar 
het kan evengoed bepaalde info probleemloos wissen.

Olifant of zeef?
Laat ons van bij het begin één cliché uit de wereld 
helpen: niemand wordt geboren met een slecht ge-
heugen. Of met een goed geheugen. Waarmee dan 
wél? Sommigen weten hun machinerie gewoon beter 
te onderhouden. En zelfs dan bestaan er geen mirakels: 
je hebt wel van die overbegaafde natuurtalenten, maar 
de kwaliteit van jouw geheugen is toch vooral een 
kwestie van werken, herhalen, geheugentrucjes ont-
wikkelen, en elke dag oefenen. Plus: je zintuigen moe-

ten ook hun werk doen. Zonder een goed gezichts
vermogen wordt het heel moeilijk om je weg terug 
te vinden of details op te slaan. En zonder een degelijk 

waarop je meteen beroep doet. Bij haastig ingestudeer

terwijl je ze intikt. Het is de meest vergankelijke vorm, 

ten is de informatie alweer verdwenen…

vluchtig dan het zintuigelijk geheugen. 

tijd hebt genomen om de info te registreren 

Welke soorten geheugen heb je nog? 

vereiste soort inspanning. Daarom kan je een kei zijn 

vergeet je toch geregeld waar je je sleutels hebt gelegd. 
Want daar heb je dan weer het episodisch geheugen 
voor nodig. Moeten we nog zeggen dat het ideaal is 

memoireNL.indd   8 28/06/17   14:28DYNN0029_008_AE187070.pdf



een verhaal van gaan...  
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wél? Sommigen weten hun machinerie gewoon beter 
te onderhouden. En zelfs dan bestaan er geen mirakels: 
je hebt wel van die overbegaafde natuurtalenten, maar 

ten ook hun werk doen. Zonder een goed gezichts-
vermogen wordt het heel moeilijk om je weg terug 
te vinden of details op te slaan. En zonder een degelijk 
gehoor wordt het moeilijk om het nieuws te volgen 
of de woorden van een leraar te verstaan...

Van vluchtig tot verankerd
HET ZINTUIGLIJK GEHEUGEN Het zintuigelijk geheu-
gen manifesteert zich bij net verkregen informatie 
waarop je meteen beroep doet. Bij haastig ingestudeer-
de telefoonnummers die je nog net kan onthouden 
terwijl je ze intikt. Het is de meest vergankelijke vorm, 
die we gebruiken voor zaken waaraan we weinig belang 
hechten in het verdere dagverloop: na een paar minu-
ten is de informatie alweer verdwenen…

HET KORTETERMIJNGEHEUGEN Het 
kortetermijngeheugen is iets minder 
vluchtig dan het zintuigelijk geheugen. 
Het is vergelijkbaar met een ran-
geerstation: als de informatie on-
belangrijk blijkt, verdwijnt ze snel. 
In het andere geval verhuist ze 
naar het langetermijngeheugen.

HET LANGETERMIJNGEHEU-
GEN Dankzij het langetermijnge-
heugen kunnen we informatie 
oproepen lang nadat we die hebben 
opgeslagen. Op voorwaarde dat je de 
tijd hebt genomen om de info te registreren 
én ze achteraf te organiseren.

Welke soorten geheugen heb je nog? HET SEMAN-
TISCHE, HET EPISODISCHE, HET PROCEDUREEL 
GEHEUGEN: allemaal ‘gebruiken’ ze verschillende 
delen van het centraal zenuwstelsel, al naargelang de 
vereiste soort inspanning. Daarom kan je een kei zijn 
in kruiswoordraadsels als je een goed semantisch 
geheugen hebt. En met een goed procedureel geheu-
gen word je misschien wel bridgekampioen...  maar 
vergeet je toch geregeld waar je je sleutels hebt gelegd. 
Want daar heb je dan weer het episodisch geheugen 
voor nodig. Moeten we nog zeggen dat het ideaal is 
om die verschillende vormen allemaal te blijven oefe-
nen? Zo blijft je geheugen in topconditie.

Natuurlijke doping
1) DOE AAN FITNESS VOOR DE NEURONEN
Nog geen vijftien jaar geleden kenden we allemaal 
GSM-nummers van buiten. Vandaag zitten die allemaal 
opgeslagen in onze smartphone… en niet meer in 
onze neuronen. Je kunt natuurlijk altijd een paar stap-

jes teruggaan. Is je batterij plat? Of ben je je oplader 
vergeten, dat kostbare hebbeding van het laatste 
decennium? Graaf dan eens diep in het geheugen. Op 
het internet stroomt de informatie als water uit de 
kraan. En dan is het aan jou om bij bepaalde info stil 
te staan, om er je voordeel mee te doen...

2) ONTHOUD JE AFSPRAKEN ZÉLF
Probeer het eens: voor je je agenda openslaat, ga je 
eens bij jezelf na welke afspraken je hebt ingepland. 
Doe hetzelfde met het boodschappenlijstje: schrijf 
het natuurlijk eerst op. Daarmee versterk je trou-
wens het geheugen. Lees dat lijstje nog eens luidop, 
dat helpt om het te onthouden. Neem het dan mee 
naar de winkel in je broekzak, maar maak er een 

gewoonte van om het niet te bekijken. Check ge-
woon nog eens dat je alles bij hebt, voor 

je aan de kassa komt. Binnen een paar 
weken zal je zien dat je geheugen 

heel wat sterker wordt!

3) ZET JE ZINTUIGEN  
OP SCHERP
Smaakzin, gezichtsvermogen, 
gehoor, reuk- en tastzin: het zijn 
de vijf vingers aan de hand van 

het geheugen. Sta geregeld eens 
stil bij een mooi landschap. Neem 

er de details van op om je weg te 
vinden. En dacht je van jezelf dat je slecht 

bent in gezichten onthouden? Dat is vooral 
een kwestie van ermee bezig zijn. Neem vanaf nu 
aandachtig uiterlijke kenmerken in je op, luister goed 
naar het stemtimbre,... Muzikanten zijn meesters in 
het oefenen van de zintuigen: ze gebruiken hun zicht 
om noten te lezen, hun gehoor om te luisteren. 
Bovendien oefenen ze hun lichaamsgeheugen als ze 
muziek spelen, en dankzij hun emotionele geheugen 
leggen ze gevoel in hun muziek. De breinen van 
muzikanten zijn pareltjes van veelzijdigheid.

60 tot 80%
Dat is de hoeveelheid info 

die we vandaag registreren… 
en morgen weer vergeten. Als 
je hardop leest of op het einde 
van de dag een samenvatting 

maakt, verbeter je de 
resultaten van je 

geheugen.
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Dossier

4) NEEM MENTALE FOTO’S
De grote vijand van het geheugen zijn machinale handelin-
gen. Wanneer je je sleutels ergens weglegt, je tas, je GSM... 
sta dan even stil om een mentale foto te nemen. “Ik heb net 
mijn bril naast de fruitschaal gelegd”, bijvoorbeeld. Simpel? 
Ja, maar ook enorm efficiënt.

5) GEBRUIK DE KRACHT VAN CREATIVITEIT
Om op een podium de “cour” en de “jardin” uit elkaar te houden, 
gebruiken acteurs een geheugensteuntje: “cour” en “cœur” (Frans 
voor hart) zijn twee woorden die op elkaar lijken. En het hart 
bevindt zich aan de linkerkant. Makkelijk. Ideeën met elkaar as-
sociëren: het werkt als je info wil onthouden. Probeer het ook 
eens... Een ander voorbeeld. Als je het woord ‘fokschaap’ laat 
vallen, is er geen enkele Vlaming die aan lammetjes denkt.

6) ADEM EENS GOED IN
Ons brein heeft zuurstof nodig om goed te functioneren. Heb 
je even te veel gevraagd van je hersenen? Ga dan voor een 
open raam staan, en adem eens goed in en uit. In een claus-
trofobische plek heeft je geheugen geen plek om te werken!

7) GA VOOR PASSIE
Onze hersenen houden liever de informatie vast die onze 
aandacht trekt. We kennen allemaal wel de leerkrachten die ons 
warm maakten voor chemie en de tabel van Mendeljev, voor 
geschiedenis en de heersers der aarde, voor aardrijkskunde en 
de speciale gesteentes in de Condroz.... Waarom? Ze gaven les 
met passie. Ook al zit je al lang niet meer op de schoolbanken, 
je blijft mentaal jong als je je intellectueel blijft bijscholen: muse-
umbezoeken, bioscoopbezoeken, vreemde talen leren, …

8) EET DOORDACHT
De hersenen zijn de pasja’s van het lichaam: ze bedienen zich het 
eerst. De rest van het lichaam krijgt de restjes. Zonder een 
evenwichtige voeding gaan de hersenen morren. Je concentratie 
gaat naar beneden en je geheugen wordt gatenkaas. Wat eet je 
dan het beste? Goede vetten, zoals omega 3, die je vindt in sar-
dines, makreel, oliehoudende gewassen, lijnzaad,...

Is het misschien Alzheimer?
De eerste scheurtjes in ons geheugen 
proberen we nog weg te lachen. Of ze 
maken ons bloednerveus, dat kan ook … 
De oorzaak van Alzheimer kennen we nog 
niet. Genetische én omgevingsfactoren 
spelen een rol. De symptomen worden 
erger met de jaren en tasten uiteindelijk 
het geheugen aan. En dan is er geen weg 
terug. De spraak, de zelfstandigheid,... ze 
worden allemaal aangetast. Alzheimer voor 
zestig jaar is zeldzaam. Maar de ziekte treft 
al 3 tot 5% van de 65+’ers, en 20 tot 30% 
van de ouderen boven de 90 jaar. Die 
evolutie is niet rechtlijnig. De stabiele fases 
wisselen af met lichte of zware periodes 
van verval. Wanneer moet je op consulta-
tie? Van zodra de ongerustheid van de 
getroffen persoon zijn leven vergalt, of het 
leven van zijn omgeving! Toegegeven: er 
bestaat geen duidelijk antwoord op de 
vraag wanneer Alzheimer juist optreedt, 
net zomin als er stadia bestaan van de 
ziekte. Dus laat je de diagnose het best 
over aan een neuroloog... en niet aan dr. 
Google!

Pas op, saboteurs!
* ALCOHOL Twee glaasjes wijn per dag, dat is nog goed voor de gezondheid. Het zou zelfs vroegtijdige 
dementie tegenhouden. Maar te veel alcohol verandert de werking van de zenuwuiteinden. Drinken of je 
geheugen behouden, je moet kiezen.

* SLAAPTEKORT Alle informatie die je overdag registreert, overloop je nog eens tijdens je slaap. Je neuronen 
verankeren de info en klasseren ze naar het langetermijngeheugen. Om te onthouden, moet je dus... slapen!

* SOMMIGE MEDICIJNEN Psychofarmaca worden voorgeschreven bij depressie. Zij hebben vaak een nega-
tieve uitwerking op het geheugen, net als pijnstillers en medicijnen die gebruikt worden in de psychiatrie.
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Vakantiekampen, sportzalen op school, 
naar het zwembad met de vriendjes,... 

bij al die gelegenheden lopen 
kinderen makkelijk wratten op.

Weg met 
wratten!

11DYNAZINE - ZOMER

Dyna-Tips

Wratten zijn in feite een goedaardige huidinfectie, 
veroorzaakt door een besmetting met het humana 
papillomavirus. Dit virus stimuleert de cellen van de 
huid om bovenmatig te groeien. Wratten kunnen 
overal op het hele lichaam voorkomen, maar vooral 
op de handen en voeten en soms ook op de knie en 
ellebogen. Ook onder de nagels en langs de rand 
ervan vind je ze terug. Ze doen geen pijn, maar kunnen 
wel vervelend zijn. Hoewel volwassenen er niet van 
gespaard blijven, komen ze vaker voor bij kinderen 
(tussen 5 en 15 jaar).

Hoe behandel je wratten?
Na een tweetal jaar, of zelfs iets langer, verdwijnen 
wratten meestal vanzelf. Gelukkig zijn er verschillende 
manieren om dat proces te versnellen. Cryotherapie 
(= vervriezen) en het aanbrengen van een product met 
salicylzuur zijn de twee meest gebruikte behandelingen. 
Ze zijn beide even efficiënt.

Cryotherapie of een 
behandeling met koude
Cryotherapie is de meest gebruikte behandeling en 
vooral aangewezen wanneer de wratten niet te dik zijn, 

zoals wratten op je vingers. Cryotherapie werkt volgens 
dit principe: de koude verbrandt en vernietigt de wrat 
en het virus. De behandeling is erg makkelijk en bestaat 
uit het lokaal aanbrengen van stikstof (arts/dermatoloog; 
tot -190°C) of dimethylether (apotheek; tot -20 à 
-50°C). Eén keer aanbrengen kan volstaan. Soms moet 
je de behandeling herhalen om de wrat helemaal te 
doen verdwijnen.

Keratolytica of een  
behandeling met zuur
Keratolytica zijn producten op basis van salicylzuur 
waarvan de concentratie kan variëren van 10 tot 
60%. Soms worden ze gecombineerd met andere 
zuren. Deze behandeling is het meest efficiënt voor 
dikke wratten, met veel eelt, zoals wratten op de 
voetzool. Het principe? Het product verwijdert de 
opperhuid, waardoor de wrat meteen mee wordt 
verwijderd. Deze producten op basis van salicylzuur 
zijn zonder voorschrift verkrijgbaar. Breng het pro-
duct dagelijks aan gedurende verschillende weken 
en gebruik een verbandje om de behandelde zone 
af te dekken.

Welke ook de keuze is, de doelgerichtheid en vei-
ligheid van het product zijn twee aandachtspunten.
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CurcuDyn

•      Bio-geoptimaliseerd kurkuma-extract: 

•     Met gember, vit. C en vit. D

beter opneembaar 
dan standaard kurkuma

Voor soepele gewrichten*

 Bio-geoptimaliseerd kurkuma-extract:

Met gember, vit. C en vit. D

beter opneembaar 
dan standaard kurkuma
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behoud van soepele gewrichten
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Homeopathische geneesmiddelen kunnen op  
veilige wijze voor het volledige gezin milde 
vakantieaandoeningen snel genezen, en... 
ze gaan gemakkelijk in de reistas!

Met homeopathie  
op vakantie!

Waarom kiezen voor homeopathie?
Homeopathische geneesmiddelen zijn veilig en 

gemakkelijk voor heel de familie; zelfs voor baby’s en 
zwangere vrouwen vermits zij geen nevenverschijnselen 
vertonen. Bij het samenstellen van de reisapotheek is 
het belangrijk raad te vragen aan uw apotheker of arts. 
De geneesmiddelen worden gekozen in functie van de 
reisbestemming. Bovendien kunnen ze complementair 
gebruikt worden met klassieke geneesmiddelen.

Homeopathie geeft praktische, doeltreffende oplos-
singen die goed verdragen worden. Tijdens de reis wordt 

zij bijzonder gewaardeerd voor het voorkomen of genezen 
van frequente reisaandoeningen zoals huidirritatie, insec-
tenbeten, blauwe plekken, kneuzingen en zoveel meer!

S.O.S. zomerse huidaandoeningen
EEN GEÏRRITEERDE HUID: een homepathisch ge-
neesmiddel op basis van calendula kan in elk van deze 
situaties verlichting bieden zodat de huid terug in 
balans geraakt. Vraag uw apotheker om advies.
BLAUWE PLEKKEN, BUILEN: ook hier kan homeo-
pathie voor een oplossing zorgen met een behan-
deling op basis van arnica.

62% van de vrouwen geeft toe wel eens gestoord, 
gefrustreerd of van haar stuk gebracht te zijn door acne*. 
Een echt probleem dat ook de sociale 
contacten beïnvloedt…

56% van de vrouwen is van mening dat acne hun 
dagelijkse leven en hun contacten met vrienden wel 
eens beïnvloed heeft**. Een dagelijkse bron van 
zorgen... 75% van hen is wel eens angstig of maakt 
zich zorgen over de toestand van hun huid**.
WAAR? Voornamelijk onderste gelaatshelft
WAT? mee-eters (comedonen), inflammatoire let-
sels en soms ontstoken acnebulten (noduli)
WIE? Ongeveer 40% van de vrouwen tussen 20 en 40 
jaar.  Acne bij volwassen vrouwen lijkt nog toe te nemen**.
WAAROM? Voornamelijk hormonaal, zeker en vast ook 
door stress en slaaptekort, misschien ook door bepaalde 

voedingsmiddelen, wellicht ook genetisch bepaald.***

BIJZONDERE TEKENS Keert vaak terug en is bijzon-
der resistent tegen behandelingen. Kan ook op een niet 
seborroïsche huid voorkomen. Kan pigmentvlekken en 
al dan niet diepe en blijvende restlittekens achterlaten.
* CSA santé: studie m.b.t. lichte tot matige acne bij volwassen 
vrouwen van 25 tot 40 jaar
** J. Revuz – Acne bij volwassen vrouwen. Annales de Dermatolo-
gie (2010) 137, bijlage 2 – S57-S59.
*** Dumont-Walon G, Dreno B. Specificity of acne in women older 
than 25 years. 2008 (4p1);585-91. Goulden V, Mc Geown CH, 
Cunliffe WJ.The familial risk of adult acne: a comparison between 
first-degree relatives of affected and unaffected individuals. Br 
Dermatol 1999;141:297-300. Capitanio B, Sinagra JL, Ottaviani M, 
Bordignon V, Amantea A, Picardo M.’Smoker’s acne:a new clinical 
entity? Br J Dermatol 2007;157:1070-1.

Acne bij volwassen 
vrouwen ontrafeld
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Waarom oefeningen?
Om gekke bekken te trekken en kindjes aan het lachen te brengen? Nou, 
daarvoor doe je het niet meteen. Je wilt wél een stevigere, strakkere ge-
zichtshuid, en dat voor langere tijd. Dan zijn die oefeningen efficiënt. Ze zijn 
ook gemakkelijk uit te voeren. Je moet er wel geregeld even de tijd voor 
nemen. Zie het als ontspanning, want de oefeningen relaxeren je gezichts-
spieren. Ze bevorderen de microcirculatie van het bloed en de circulatie 
van lymfevocht. Dat voorziet de opperhuid dan weer van zuurstof en maakt 
celuitwisseling gemakkelijker. De oefeningen versterken ook de ondersteu-
nende spieren, die dieper in het lic haam liggen. Net daarom hebben die 
spieren minder last van de zwaartekracht. Ze zakken minder in ter hoog-
te van de gevoelige gezichtszones: kin, wangen,... Ook de grote cosmetica-
merken raden je aan je gezichtsspieren te trainen. Masseren, knijpen, tikjes 
geven,... En uiteraard – in hun geval: ook een zalfje smeren. De textuur van 
je huid zal uiteraard wel dezelfde blijven. En de tand des tijds zal uiteindelijk 
ook op jouw gezicht vat krijgen. Let er ook voor op dat je niet té hard 
drukt, want dan ga je juist nieuwe rimpels maken. En dat willen we nu net 
vermijden.

Drie extra tips
•  Herhaal de oefeningen in reeksen van vijf of tien, meerdere keren per 

week. Je mag ook gewoon even lang blijven slapen: de meeste oefeningen 
doe je ongemerkt, op kantoor, in de auto, voor tv,...

•  Smeer je een dag- of nachtcrème in? Een ontschminker of nog een an-
dere crème? Doe dat systematisch terwijl je je oefeningen doet. Daarmee 
laat je de actieve bestanddelen doordringen tot in de huidcellen.

•  Om aan gezwollen oogranden te werken, bestaan er minder kostelijke 
trucjes dan ontrimpelende pads. Rol een ijsblokje in een washandje of 
compres, en masseer er je oogranden mee. Het is koud en onaangenaam, 
dat zeker. Maar het maakt je huid glad in een oogwenk.

Gym tonic...
voor je gezicht

Je werkt in de gymzaal aan je buik- en 
bilspieren. En wat doe je om je gezicht  
sterker te maken? Om langer jong  
te blijven, raden we je een paar  
dagelijkse oefeningen aan.

telen. Breng je onderste 

Verfijn je wangen
Breng je duimen naar de spier die zich onder 
je kaakbeen bevindt en leg de andere vingers 
op je wangen, met je wijsvinger tegen je oor 
aan. Masseer dan krachtig in het rond.

Tegen de dubbele kin
Bal je vuist en leg ze onder je kin. Open je mond 
lichtjes en duw je hand naar boven. Hou tien 
seconden vol, en laat los. Een oefening die 
onopvallend genoeg is om ze tien keer per dag 
te doen, terwijl je ach-
ter de computer 
zit of in de file 
staat.

je oogleden en je wenkbrauwen. Dat zijn zones 

té lange periode achter de computer.

 

50
Zoveel spieren  
telt het gezicht.
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Smile!
Om er stralend uit te zien,  moet je je goed 
... in je vel voelen. Dermatologen en psychi-
aters interesseren zich altijd maar meer in 
de verbindingen tussen de zenuw- en de 

huidcellen. Zo konden ze al een twintig-
tal verbindingspunten blootleggen. 

Zo’n verbindingspunt verklaart bij-
voorbeeld hoe eczeem kan getrig-
gerd worden door een lager gevoel 
van eigenwaarde of door stress. 
Geluk en een stralend uiterlijk la-
gen nog nooit zo dicht bij elkaar.

Een goede nek
Lift je kin op door naar 
boven te kijken en je 
hoofd naar achter te kan-
telen. Breng je onderste 
kaakbeen naar voor, hou 
dat een paar seconden vol 
en laat weer los.

Train je traanklieren
Van zodra je wakker wordt, beweeg je bewust 
je oogleden en je wenkbrauwen. Dat zijn zones 
met heel wat spiervezels. Breng je bovenste 
oogleden naar boven en je wenkbrauwen. 
Begin eerst met de twee samen en probeer 
ze dan apart aan het werk te zetten. En eindig 
door krachtig met je ogen te knipperen. Bewe-
gingen die allemaal de traanklieren masseren 
na een periode van nachtelijke rust of na een 
té lange periode achter de computer.

Blitzmethode  
ontrimpelen
Plaats de wijs- en de middenvinger van één 
hand in het midden van je voorhoofd. Duw 
de vingers naar de buitenkant met een lichte 
druk. Laat los, en herhaal de beweging.

Hot lips
Glimlach eens heel breed en knijp lichtjes 
in de mondhoeken met korte, kleine be-
wegingen. Daarna ga je met duim en 
wijsvinger de hele omtrek van de mond af.

Maak de oogzakken leeg
Ook wetenschappers weten niet goed waar 
oogwallen vandaan komen. De lymfevaten verslap-
pen, daar is iedereen het over eens. Masseer 
lichtjes de oogballen wanneer je wakker wordt, 
met de tippen van de vingers. Geef extra aandacht 
aan de hoeken van de ogen, zowel de binnenkant 
als de buitenkant. Masseer ook de bovenkant van 
het jukbeen. Slaap op een lichtjes gebold hoofd-
kussen en vermijd al te vette nachtcrèmes.

Loop het alfabet af
•  De “A”: spreek deze klinker uit terwijl je de 

bewegingen van je mond overdrijft. Strek je 
mond uit en forceer een glimlach. Sluit dan 
zachtjes je mond weer.

•  De “E”: articuleer de letter terwijl je de lippen 
naar voor duwt en je mond gesloten houdt.

•  De “I”: forceer een glimlach tot achter je 
oren, en hou je lippen op elkaar.

•  De “O”: spreek de letter uit terwijl je je 
mond opent tot een grote ovaal.

•  De “X-O”: herhaal deze magische opeenvolging van letters die de hele 
onderkant van je gezicht aanpakt, tot de nek en de décolleté toe.
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LIPSTICK
-  Verzacht, hydrateert  

en beschermt.
-  Aktieve bestanddelen: karité, 

candelillawas, carnaubawas.
-  Voordelen: weinig uitgesproken 

geur, geschikt voor het hele 
gezin, goed hittebestendig.

-  UV-filter

e4,95

Ontdek onze Dynaphar- 
  producten!

HANDCRÈME 75 ml
Om de zachtheid van uw 

handen te behouden!

e6,75
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WASGEL 300 ml
Voor zuivere handen  

op ieder moment.

e4,50

REINIGENDE HANDGEL 100 ml
Ontsmet uw handen! Een onmisbare  
gel in de vakantiekit.

e6
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Wist u dat? We hebben meer dan 120.000 haren op ons hoofd en we verliezen er dagelijks 
ongeveer een honderdtal. Gelukkig groeien er - als alles goed gaat - opnieuw evenveel 
aan. Toch gebeurt het dat dit haargroeimechanisme niet meer optimaal werkt.
Wanneer de aangroei het te zware haarverlies niet 
meer kan compenseren, dan wordt de haardos 
minder dik en in sommige gevallen kan dat tot kaal-
heid leiden. Er bestaan drie grote types haaruitval:

1. Seizoensgebonden haaruitval
Ook de haardos veroorlooft zich wel eens een mi-
ni-“blues” bij het wisselen van de seizoenen: we 
stellen vast dat de lente en de herfst de twee peri-
odes van het jaar zijn waarin de meeste haaruitval 
waar te nemen valt.

2. Haaruitval omwille van 
schadelijke invloeden van 
buitenaf
Het haar reageert op de 
schadeli jke invloeden 
waarmee ons organisme 
te kampen heeft. Het 
wordt fragieler, raakt be-
schadigd, verliest zijn 
glans, breekt... en valt 
ten slotte uit. Door 
ag re s s i eve 
behandelin-
gen (herhaal-
de kleurin-
gen, stylings, 
brushings...), 

gezondheidskwesties (bv. zwangerschap of infectie) 
of onze levenswijze (stress, onevenwichtige voeding, 
overbelasting, enz.) krijgt de haardos het zwaar te 
verduren.

3. Haaruitval om hormonale 
redenen
Deze haaruitval is van erfelijke aard. Hij heeft te 
maken met de transformatie van testosteron (een 
hormoon dat meer aanwezig is bij mannen), die een 
negatieve impact heeft op de haarproductie: het haar 
gaat fijner groeien en valt uit. Dit wordt ook alopecia 
androgenetica genoemd. Dit type haaruitval komt 
zeer vaak voor bij mannen maar ook bij vrouwen op 
rijpere leeftijd.

Welke oplossingen?
Voedingssupplementen zijn een natuurlijke oplossing 
om haaruitval van binnenuit in te dijken. Voor een 
optimale doeltreffendheid opteert u het best voor 
een formule aangepast aan uw type haaruitval.

Ter aanvulling en versterking kunt u ook een 
shampoo, conditioner of lotion gebruiken die extra 
inwerken om de haaruitval te beperken, de haar-

dos te voeden, de groei te stimule-
ren en de structuur 

te ver stev igen . 
Vraag advies aan 
uw apotheker!

Haaruitval
de aangewezen oplossingen
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Dyna-fiche

L Ouders hebben er altijd al last van gehad. En kinderen 
nog meer. Kleine, vervelende onderkruipsels 
die zich in hun haar nestelen. Luizen, dus.

Goed  
om weten

Het duurt minstens zeven dagen om 

een luis te worden. Na 21 dagen 

begint de luis zich voort te planten.
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luis
Wat is een luis ?
De luis –in het Latijn pediculus humanus – is een insect van ongeveer 
2 tot 4 mm, met een kleur die lijkt op menselijk haar. Ze schaadt onze 
gezondheid niet, maar zorgt wel voor jeuk. Het zijn vooral jonge 
kinderen die ze overdragen.

Remedies van vroeger
Omdat de nieuwste remedies niet altijd voorhanden zijn, werken 
de middeltjes van oma nog dikwijls het beste. Oma gebruikte witte 
azijn tegen de luizen, omdat het gemakkelijk en goedkoop is. En het 
werkt super. Doe in een glas water een soeplepel azijn, en laat het 
mengsel dagelijks een kwartier intrekken op het haar. Dan goed 
naspoelen en herhalen tot de luizen weg zijn. Een andere remedie 

van vroeger: mayonaise! Maak uw ‘eigen saus’ en breng die 
masserend aan op de hoofdhuid. Laat 2 uur intrekken. Ga 

voor het spoelen met de luizenkam door het haar. 
Was het haar daarna zoals je dat normaal doet. 

En gelukkig zijn er nu alternatieven voor de 
lepel mayonaise.

Remedies van vandaag
De échte oplossing : de elek-

trische anti-luizenkam. 
Die doet geen pijn of 
geeft geen onaan-
gename geur. De 
kam doodt alle 
luizen en neten 

zonder bijwer-
kingen. De parasiet 

wordt geëlektrocu-
teerd en hangt vast aan 

de kam. Zo krijg je de luizen 
gemakkelijker uit het haar 
dan met een gewone kam. 

Een andere remedie: sham-
poo met lavendel. Luizen ver-

dragen de geur van lavendel 
niet. De mens kalmeert ervan 

en hij verlicht angsten. Twee vlie-
gen in één klap, zeg maar.

fichepouxNL.indd   19 28/06/17   14:36DYNN0029_019_AE187396.pdf



20 DYNAZINE - ZOMER

Dossier

Werk, dat is routine. Erger nog, je wordt verplicht om 
vroeg op te staan. Veel te vroeg. Maar wat als je nu dat 
bed niet meer uit moét? Vraagt dat ook geen aanpas
singen en inspanningen? Als je niets meer doet, voel je 
je al snel nutteloos. Een bever in de woestijn. Dan wordt 
vrijheid een last. Het pensioen? Een parkeerplek in een 
garage voor lang parkeren. Tijdens je werk bouwde je, 
jaar na jaar, een netwerk uit van professionele relaties. 
Collega’s werden vrienden. Maar uit het oog is vaak ook 
uit de oproeplijst van de gsm. En al snel komt die ge
vreesde eenzaamheid om de hoek kijken...

In een ideale wereld zetten we de stap naar een 
pensioen stap voor stap. Je bouwt stelselmatig je werk
ritme af, en werkt op het laatste nog maar een paar 
dagen per week. Zo gaat de overgang een stuk gemoe
delijker. Maar dat moet je natuurlijk ook financieel aan
kunnen. Philippe Meire is professor emeritus psychiatrie 
en gerontologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. 
Wat zegt hij erover? «Het klinkt misschien wat cru, maar 
met een geruststellend inkomen (een ruim pensioen, 
een huis, een gespekt spaarboekje,...) verloopt een 
pensioen vlotter. En het belangrijkste? Dat blijft natuurlijk 
je lichamelijke en geestelijke gezondheid.»

1. Spreek er met je arts over
Philippe Meire vertelt: «Je hebt nooit alles in de hand. 
Maar voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook 
voor ziektes die je na je pensioen kunnen overvallen: 
suikerziekte, harten vaatziektes, aandoeningen gelinkt 
aan overgewicht, overconsumptie van alcohol, antide
pressiva, slaapmiddelen.» In het kort: langer leven is goed; 
goed ouder worden is beter. Om van een mooi pensi
oen te genieten, is het aan te raden om jaarlijks een 
preventieve checkup te doen bij je arts. Daarmee begin 
je al het beste vanaf je vijftigste verjaardag. En vergeet 
ook niet je hormonenspiegel te laten controleren. Mocht 
je er nog niet mee begonnen zijn: het is ook hoogtijd 
om gezond te beginnen leven. Suikers, verborgen suikers 
en zouten: pas ermee op. Denk eens aan een kuur met 
vitamine D, om het risico op osteoporose te verkleinen. 
Blijf zeker aan sport doen. Ben je al een zestiger en heb 
je eigenlijk nog nooit gesport? Daarvoor is het nooit te 
laat. Maar laat je dan adviseren door een personal coach. 
Hou ook je seksleven aan de gang, het ultieme teken 
van een goede gezondheid. Philippe Meire: «Het pensi
oen bereid je eerst voor met je huisarts.»

Jammer... Want studies tonen aan dat heel wat gepen

Pensioen, pensioen... Zalig niets doen. Klinkt dat niet fantastisch? En tegelijk boezemt  
het woord ook angst in. Want wat moet je doen met zoveel vrije tijd, plots? De overgang 
van het professionele leven naar het pensioen heeft zo zijn gevolgen, 
sociaal én mentaal. Hoe bereid je die overstap het best voor?

Hier zijn onze tips!

SPECIAL
+50 

JAARVoor een  
gelukkig pensioen

retraiteNL.indd   20 28/06/17   14:38DYNN0029_020_AE187487.pdf



21DYNAZINE - ZOMER

Philippe Meire vertelt: «Je hebt nooit alles in de hand. 
Maar voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook 
voor ziektes die je na je pensioen kunnen overvallen: 

pressiva, slaapmiddelen.» In het kort: langer leven is goed; 

ook niet je hormonenspiegel te laten controleren. Mocht 

om gezond te beginnen leven. Suikers, verborgen suikers 

vitamine D, om het risico op osteoporose te verkleinen. 

laat. Maar laat je dan adviseren door een personal coach. 

2. Omring je met echte vrienden 
Het pensioen is een eindpunt van je beroepsleven. Je 
sociale leven gaat verder. En toch... Philippe Meire: «Met 
de jaren gaat je netwerk aan vrienden verkleinen. 
Jammer... Want studies tonen aan dat heel wat gepen
sioneerden liever hun tijd tussen vrienden doorbren
gen dan op familiefeestjes. Zijn er al kleinkinderen? Dat 
is natuurlijk geweldig. Maar ook zij worden afstande

lijker eens ze puber zijn. Zelfstandigen met een fami
liebedrijf moeten dan weer tijd steken in een eventu
ele opvolging van het bedrijf.» De basisboodschap: je 
hoeft je niet schuldig te voelen als je wat meer tijd wilt 
besteden aan je sociale leven in plaats van aan je fa
milie. Onderhoud dus vanaf je vijftigste een stabiel 
netwerk van echte vrienden. Zo heb je een rijker 
sociaal leven eens je met pensioen bent.

3. Think positive 
«Er is zeker een verband tussen tevreden zijn met je 
leven en langer leven», benadrukt gerontoloog Phi
lippe Meire. Hij nodigt je uit om «de positieve punten 
van je bestaan geregeld te overlopen». Het is een 
waarheid als een koe: vele gepensioneerden vallen 
in het zwarte gat, na die eerste maanden van euforie. 
Daar moet je doorheen. Blijf het leven bekijken van 
de zonnige kant. Het glas is halfvol, niet halfleeg. Vecht 
tegen elke neiging die dreigt je de dieperik in te 
trekken. Zie de toekomst positief tegemoet. Mis
schien moet je eens de methode van de «autosug
gestie» overwegen? Daarin werp je jezelf voortdu
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Dossier

rend positieve voorstellen toe, die zich dan 
uiteindelijk omvormen tot natuurlijke gewoontes. 
Think positive, people!»

4. Verander eens van lucht

Trek erop uit. Naar de zin. Voel het witte zand van het 
strand tussen je tenen. Een droom voor werkenden, 
de heerlijke werkelijkheid voor gepensioneerden. Wist 
je dat tien procent van de Belgische gepensioneerden 
in het buitenland woont? Vooral in Frankrijk en Span
je. Anderen verhuizen dan weer naar de kust, of gaan 
de gezonde lucht van de Ardennen opsnuiven. 

Heb je besloten om te vertrekken? Dan raadt 
Philippe Meire je aan om dat «lang op voorhand te 
plannen». Wie vertrekt, loopt het risico om zich te 
isoleren. Je laat je familie en vrienden achter. Wie weet 
heb je moeite om je aan te passen. Aan de taal, aan 
de cultuur, aan de eetgewoontes. Heb je altijd in een 
warm land willen wonen? Wat als die warmte je na 
een paar maanden de keel uitkomt? Heb je ter plaat
se aan je koopkracht gedacht? En aan de sociale ze
kerheid? Voel je je er wel veilig? Is er wel een ziekenhuis 
in de buurt? 

Vertrekken naar het buitenland doe je niet in één
tweedrie. Je moet er écht zeker van zijn dat je alles 
wilt achterlaten en ergens anders herbeginnen.

5. Maak jezelf nuttig
Eneo, de ‘Belgische maatschappelijke beweging voor 
ouderen’, hield in 2014 een enquête waaruit bleek dat 
«7,5% van de gepensioneerden betaalde activiteiten 
deden. En maar één derde deed dat uit financiële 
overwegingen.» Daaruit leidt Philippe Meire af dat het 
vooral belangrijk is «je voor anderen nuttig te voelen. 
Het pensioen geeft je tijd. Je denkt: ‘Dit is de ideale 
gelegenheid om te reizen. De wereld te ontdekken.’ 
Maar alleen daarmee voel je je nog niet nuttig. Wat is 
dan beter? Kies voor de bezigheid of volg de opleidin

gen die je altijd al had willen doen, maar waarvoor je 
tot nog toe nooit de tijd had.»

Pensioen, eindelijk zeeën van tijd! Sommige ge
pensioneerden hebben altijd al hobby’s en passies 
gehad. Maar anderen maakten daar misschien nooit 
de tijd voor. Voor hen is het misschien nu hét moment 
om vrijwilliger te worden bij een vzw of een ngo. 
Dierenleed uit de wereld helpen, kinderen opvangen, 
je inzetten voor de derde wereld, voor zieken, voor 
mensen met een beperking,... Of leren pianospelen, 
of die taal leren die je altijd al wou kunnen spreken? 
In België zoeken we vrijwilligers voor alle goede 
doelen die je je maar kunt bedenken – tussen de tien 
en de veertien procent van de Belgen is vrijwilliger! 
Of je kunt beginnen sporten, jezelf intellectueel 
verrijken, je sociale netwerk verder uitbouwen,... Al 
was het maar om dat ene, levensbelangrijke doel te 
bereiken: altijd actief blijven.

6. Geef zin aan je nieuwe leven
Geniet! Geniet! Profiteer van het leven! «Hou tijd over 
om te ontdekken wat je passies zijn. Ga niet meteen 
in op alle vragen of externe impulsen, zeker als ze 
buiten de activiteiten liggen waarin jíj zin hebt», bena
drukt Philippe Meire. 

Sommige gepensioneerden overladen hun agenda 
met projecten, uit angst voor de leegte. Ze zoeken 
doelbewust een overaanbod aan prikkels op. Ben je 
ondertussen op tram 5 al wat haltes gepasseerd? Denk 
dan eens goed na over je toekomst. Dat is de beste 
manier om de gapende leegte te vermijden nadat je 
bent gestopt met werken. 

Neem de tijd om uit te vissen waarin je écht zin 
hebt, om na te denken over een project dat je leven 
zinvol maakt. Want een bezigheid hebben die je zelf 
hebt gekozen én die overeenstemt met je eigen passies: 
dat is toch uiteindelijk de definitie van geluk, niet?
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Maak kans op schitterende geschenken* bij de apotheken van Dynaphar. 

Deelnemen kan via Facebook. Vind onze pagina leuk en beantwoord 
onderstaande vragen vóór 30 september 2017.

Vraag 1 :  Wat is ‘‘Binge drinking’’? 

Vraag 2 :  Wat kunt u doen tegen luizen ? 
 

Vraag 3 :  Iedereen heeft van bij de geboorte een goed of slecht 
geheugen. Juist of fout ?  

Vraag 4 :  Hoeveel spieren heeft het gelaat ?   

Schiftingsvraag :  Hoeveel inzendingen zullen we voor deze wedstrijd ontvangen ?   

Maak gebruik van uw tijdschrift om de antwoorden op deze vragen terug te vinden.  

De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden. In geval van een ex 
aequo zullen de antwoorden gerangschikt worden per datum van aankomst. Wordt 
er geen juist antwoord ingestuurd, dan wint het antwoord dat het dichtst in de buurt 
komt. 

Veel geluk ! 

*Ontdek welke cadeaus u kunt winnen op de Facebookpagina van Dynaphar.

/Dynaphar

- Wedstrijd Dynaphar -
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Uw DYNA-apotheker, uw adviseur op het gebied van gezondheid, 
helpt u vaktermen te herkennen in en rondom de apotheek…

BNM : BEGELEIDINGSGESPREKKEN 
VOOR NIEUWE MEDICATIE

Een woordje toelichting van uw 
DYNA-apotheker

van uw huisarts in zijn kabinet:

verhoogde tegemoetkoming

volledig terug. Indien u aan uw 

Het Begeleidingsgesprek Goed Gebruik Geneesmiddelen, of kortweg 
GGG, is een farmaceutische dienstverlening die de rol van de apo-
theker als zorgverstrekker versterkt.
De Begeleidinsgesprekken voor nieuwe medica-
tie (BNM) heten voortaan « begeleidingsge-
sprekken voor een goed gebruik van geneesmid-
delen » (GGG). Die verandering van terminologie 
gaat samen met een uitbreiding van de criteria voor 
de begeleidingsgesprekken astma. Sinds 1 januari zijn die 
niet langer beperkt tot nieuwe astmapatiënten die een 
behandeling met inhalatiecorticosteroïden opstar-
ten, maar komen ook chronische patiënten bij wie 
de astma niet onder controle is en die de voorbije 
12 maanden nog geen begeleidingsgesprek hebben 
gehad, in aanmerking voor die dienst.
Het gesprek vindt plaats op initiatief van de apotheker, op voorschrift 
van de arts of op verzoek van de patiënt.  Bron : https://upb-avb.be
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De maximumfactuur (MAF) is een systeem dat de uit-
gaven voor geneeskundige verzorging van uw gezin 
binnen de perken houdt. Als de medische kosten (die u 
zelf moet betalen, na tegemoetkoming van de verplich-
te ziekteverzekering) van u en uw gezinsleden in de loop 
van het jaar een maximumbedrag bereiken, dan betaalt 
uw ziekenfonds de kosten die daar later nog bijkomen 
volledig terug.

Welke types van MAF zijn er?
Er zijn 4 types van MAF, met elk hun eigen berekening 
van het maximumbedrag aan kosten dat u zelf moet 
dragen (persoonlijke aandelen):

• de inkomens-MAF
• de sociale MAF
• de MAF voor een kind jonger dan 19 jaar
• de MAF chronisch zieken

Hoe en wanneer krijgt u uw geld terug?
Uw ziekenfonds houdt uw medische kosten bij. 
Als uw medische kosten het maximumbedrag 

van dat jaar overschrijden, dan betaalt uw 
ziekenfonds ze automatisch maandelijks 
terug. U hoeft hiervoor dus zelf niets te 
doen.
Bij de 1ste uitbetaling in het kader van de 
MAF ontvangt u een attest. Zodra u bij uw 
apotheker de maximumfactuur heeft be-
reikt, zullen de medicijnen die doorgaans 
gedeeltelijk terugbetaald worden volledig 
terugbetaalbaar worden en zijn dus gratis 

tot en met 31 december van het lopende 
jaar. De rekeningen worden terug op nul 

gezet op 1 januari van het volgend jaar.

Bron : www.riziv.fgov.be

MAF : DE 
MAXIMUMFACTUUR

GMD : GLOBAAL 
MEDISCH DOSSIER

Uw globaal medisch dossier (GMD) bevat al uw 
medische gegevens (operaties, chronische ziekten, 
lopende behandelingen, enz.).

Wat zijn de voordelen?
Een GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk 
aandeel dat u moet betalen voor een raadpleging 
van uw huisarts in zijn kabinet:
• tot 1 EUR voor de rechthebbenden op de 
verhoogde tegemoetkoming
• tot 4 EUR voor de patiënten die geen recht 
hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
Het GMD leidt daarnaast tot een vermindering 
met 30 % van het persoonlijk aandeel dat u moet 
betalen voor een huisbezoek, indien u minimum 
75 jaar en/of chronisch ziek bent.

Hoeveel kost een GMD?
Het GMD en de preventiemodule zijn gratis. U 
betaalt een bepaald bedrag aan uw 
huisarts (30,00 EUR voor het 
GMD – vanaf 1/2/2015 – en 
10,80 EUR eventueel voor de 
preventiemodule – vanaf 
1/1/2014), maar uw zieken-
fonds betaalt die bedragen 
volledig terug. Indien u aan uw 
huisarts vraagt om de derde-
betalersregeling toe te 
passen, dan kan die 
dat niet weigeren.

Bron : www.
riziv.fgov.be
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Het foutenspel
Vind de 7 verschillen tussen deze twee tekeningen... Veel plezier!

Welk katje zal als eerste 
zijn weg vinden? 

Concentreer je goed!

LabyrintGamesDyna-
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Verbind de cijfers  
van 1 tot 43... en  
ontdek wat zich achter 
deze cijfers bevindt!
Kleur de tekening daarna, 
dan is ze nog mooier!

Punt per 
punt

27DYNAZINE - ZOMER

Ze zijn allemaal 
met twee... 

behalve ééntje! 
Weet jij welke? 

Omcirkel die dan.
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VOORKOMEN

Zoek welk stuk waar in de puzzel 
past... Er ontbreken drie stukken!
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SchaduwspelGamesDyna-

Puzzel
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Hoe pak jij
luizen aan?

VOORKOMEN

+
shampoo

gratis

NATUURLIJK
VERSTIKKEND

VERSTIKKEND
DOOR SILICONE

TRADITIONEEL
DODEND

vanaf
1 jaar

voor
iedereen

vanaf
6 maand

wasmachine
of handwas

Meer informatie op www.shampoux.be

vanaf
6 maand

+
gratis
kam

 vanaf
6 maand

ADV/PUB/0286/001/2017-06

Rijksweg 9, B-2880 Bornem ShampouxRepel en ShampouxWash zijn biociden. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Su
do

ku

Maak de rooster volledig. 
Zorg dat deze vier 
tekeningen op elke 
horizontale en verticale  
lijn en in elk vierkant 
voorkomen. Concentreer je!
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Stressvolle omstandigheden,  
zwangerschap of  
seizoensveranderingen hebben  
een negatieve invloed op de  
schoonheid en de gezondheid  
van het haar.

Ze worden beschadigd en  
vallen meer uit dan gewoonlijk.

De doeltreffende werking van Expert  
Haar berust op 3 synergetische  
werkingen:

1. Werking tegen haaruitval

2. Versterkende werking

3. Straling van het haar

e  23,06
in plaats van 29,95 e

AANBIEDING GELDIG  
ZOLANG DE  VOORRAAD STREKT,  

VAN 1 TOT 30 SEPTEMBER
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* Bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze. Actie geldig vanaf 01/08/2017. 
Zolang de voorraad strekt.

** Vitamine D is nodig voor een normale groei en ontwikkeling van het beendergestel 
van kinderen. IJzer draagt bij tot de normale cognitieve ontwikkeling van kinderen. 
Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem.
De dagelijkse aanbevolen portie niet overschrijden. Een voedingssupplement mag 
niet als vervanging van een gevarieerde voeding en van een gezonde levensstijl 
worden gebruikt.

Groei & ontwikkeling?
Weerstand?**

Junior

GRATIS*
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WORTIE LIQUID

• vanaf 4 jaar
• doeltreffende behandeling 

van hand- en voetwratten
• gebruiksvriendelijk 
• slechts 2 toepassingen / week 

(gedurende 4 à 8 weken)
• inclusief beschermende pleisters

WORTIE AGE 4+

• vanaf 4 jaar
• doeltreff ende behandeling 

van recente en kleine hand- en 
voetwratten

• 1 toepassing

WORTIE ADVANCED

• vanaf 12 jaar
• doeltreff ende behandeling van 

hardnekkige, volgroeide, 
vereelte hand- en voetwratten

• verhoogde bevriesprestatie 
dankzĳ  de geleidende gel

• 1 toepassing
• inclusief beschermende pleisters

Precisiepunt
bevriest enkel de wrat

WRAT WEG VIA BEVRIEZEN OF AANSTIPPEN
Wratten thuis verwĳ deren was nog nooit zo eenvoudig!

EENVOUDIG, SNEL, VEILIG & DOELTREFFEND

Vrĳ  verkrĳ gbaar in de apotheek  

Voor meer informatie of instructie� lmpjes in verband met Wortie, Wortie Advanced of Wortie Liquid surf naar www.wortie.be

WORTIE LIQUID

PUBPATCHPHARMANL.indd   32 26/06/17   13:46DYNN0029_032_AE169606.pdf


