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ACTUELE DOSSIERS

Minder hooikoortsklachten dankzij droog voorjaar

Een droog voorjaar betekent meer graspollen in de lucht. Dit jaar leverde het droge voorjaar echter juist minder 

klachten op.  Lees verder »

• Wat is hooikoorts? »

• Klachten bij hooikoorts »

• Medicijnen bij hooikoorts »

• Hooikoorts tips »
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Belgen vinden zichzelf niet fit

Slechts weinig Belgen zijn tevreden over hun 

lichamelijke conditie en gewicht. Dat schrijft 

Het Laatste Nieuws op basis van een 

enquête door communicatiebureau BBDO.

Lees verder

• BOA's sporen jonge drinkers op 

• Jongeren slaan vaker door met alcohol 

• Geëmigreerde Vlaming blijft dol op thuis 

• Test bepaalt snel type infectie 

• 'Helft zieke 65-plussers is ondervoed' 

• Senioren knappen op van Tai Chi 

• Light blijft vaak te vet 

• Deelnemers Vierdaagse bewegen genoeg 

• Kliklijn rookverbod is pesterij 

• Nationaal Blootonderzoek: dol op ons naakte lichaam 

• Aantal tienermoeders in België neemt af 

• nou heb inmiddels die zenuwblokade gehad maar... 

door bulletje op 19 jul. 

• WAt goed zeg!! Maar jammer dat het na een... 

door yvette16 op 19 jul. 

• Volgens mij is dit ook zo. Ik heb een... 

door yvette16 op 19 jul. 

• ik heb al jaren hooikoorts en... 

Voetverzorging

Kijk uit voor ingegroeide teennagels!

Tijdens de zomer is het extra belangrijk 

dat je voeten er mooi verzorgd uitzien. Als 

je je teennagels te kort of te rond afknipt, 

kunnen ze ingroeien. Een ziekenhuisbehandeling is dan 

soms onvermijdelijk. Lees verder »

• Veel voorkomende voetproblemen »

• Video: Eeltknobbels in beeld »

Alzheimer & dementie

Eenvoudige oogtest tegen Alzheimer

Een eenvoudige oogtest zou een indicatie 

moeten geven van de tekenen van 

Alzheimer. Mogelijk leidt dat tot nieuwe en 

betere behandelmethodes.

Lees verder »

• Vooruitzichten bij dementie »

• Video: Ziekte van Alzheimer »
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door Berrie2 op 14 jul. 

• Hoi allemaal. Even ene update. Vorige week in... 

door JohanB op 14 jul. 

• Erfelijke haaruitval komt meestal via de... 

door Diksy op 14 jul. 

• Drinken: water, thee, koffie(zonder suiker en... 

door Cupido_F--->Y op 13 jul. 

Feit of fabel: hooikoorts dooft uit?

Last van hooikoorts? Forumgebruiker 

Gradje45 heeft al 20 jaar last van 

hooikoorts en heeft gehoord dat 

hooikoorts na ongeveer 25 jaar uitdooft. 

Maar is het feit of fabel?

Ik heb sinds mijn 30e last, ben nu 50. Weet 

iemand of dat klopt? Of is dat weer een van 

de vele fabeltjes. Het zou wel mooi zijn als 

het waar is, want ik heb, ondanks veel 

geëxperimenteer met medicijnen, nog 

steeds veel last.Wat denk jij: feit of fabel?

 

Heb ik hooikoorts (allergie aan de luchtwegen)?
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• ConsuMed biedt meer dan 100 zelftests

• Lees meer in ons dossier afslanken

• Aambeien

• Afslanken

• Alzheimer & Dementie

• Astma

• Baby & Kind

• COPD

• Darmen

• Diabetes

• Eczeem

• Erectie problemen

• Hart & Cholesterol

• Hoofd & Haar

• Hoofdpijn

• Huid

• Incontinentie

• Keel & Hoest

• Koorts

• Koortslip

• Maagpijn/zuur

• Menstruatie

• Mondverzorging

• Osteoporose

• Overactieve Blaas

• Overgang

• Pijn

• Prostaat

• Seksualiteit

• Slapen & Vermoeidheid

• SOA

• Spieren & Gewrichten

• Stoppen met roken

• Stress

• Verkoudheid & Griep

• Voetverzorging

• Weerstand

• Wondverzorging

• Zonnen

• Zwangerschap
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• Hooikoorts • Psoriasis
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