Hoezen en 1uissto
Hoezen om een matras, dekbed en kussen
om de blootstell ing aan huisstofmijt te minimali seren, hebben voor astmapatiënten niet
tot gevolg dat ze minder medicijnen hoeven
te gebruiken. De inhalatie corticosteroïden
(de pufjes die ontstekingsremmend werken)
moeten in dezelfde mate worden gebruikt
als door astmapatiënten die geen hoezen
gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van
huisarts Marjolein de Vries, die promoveerde
aan de Universiteit Maastricht.
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Besmette duiven blijf voorzichtig
Medisch-microbioloog Edou Heddema
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