Persbericht

Ongewenste kruiden op de barbecue
De eerste échte zonnige dagen gooien bij barbecues geen roet, maar wel witte pluisjes in het eten.
Voor 1 op 4 Belgen zet dit een serieuze domper op hun grillplezier in openlucht, alsook op talloze
andere buitenactiviteiten. Sociaal isolement loert hierbij om de hoek. De gratis Pollen-Info app van
MSD Belgium biedt hierbij soelaas door de plaatselijke pollenconcentratie in de lucht tot een week op
voorhand te voorspellen. Deze gebruiksvriendelijke tool werd inmiddels al meer dan 25.000 keer
gedownload.
Brussel, 16 juli 2013 – Van zodra de eerste warme zonnestralen doorbreken, haalt zowat elke Belg
zijn barbecuestel vanonder het stof en vult de lucht zich al snel met de aanlokkelijke geuren van
bakkend vlees en pittige kruiden. Helaas zijn dan vaak ook de pollen van de partij en die veroorzaken
bij zowat een vierde van de Belgen hinderlijke allergische reacties, met als bekendste symptomen:
rode ogen, een loopneus, herhaaldelijk niezen, enz. Lekker buiten grillen kan voor patiënten met een
pollenallergie dus een regelrechte kwelling betekenen.
Daarnaast vinden in deze periode van het jaar nog heel wat andere openluchtbezigheden plaats zoals
uitstapjes, muziekfestivals, sport en spel, picknicks, of gewoonweg gezellig buiten samenzijn. Dit alles
vindt dan meestal plaats in natuurrijke omgevingen, waar ook net de concentratie van pollen of
stuifmeel van bomen, planten en grassen het hoogst is. Patiënten met een pollenallergie moeten
echter vaak noodgedwongen binnen blijven en passen voor talrijke groepsactiviteiten buitenshuis. In
extreme gevallen loert het sociaal isolement om de hoek. Het aantal mensen met een pollenallergie
neemt bovendien steeds verder toe.
Pollen-Info app biedt verademing
“Hooikoorts is ongeneeslijk, maar er bestaan wel adequate behandelingen voor pollenallergie. Voor
een tijdige werking ervan is het echter van belang dat de patiënt voldoende op voorhand met zijn
behandeling (her)start. De specifieke condities van een allergie zijn tevens voor iedere persoon
verschillend en hangen af van het pollentype, de weercondities en de plaats waar men zich bevindt”,
vertelt Dr. Vlaminck, neus-, keel- en oorarts van AZ Sint-Jan Brugge. “Daarom is deze nieuwe
gebruiksvriendelijke applicatie zo’n handige tool, die de gebruiker in kwestie tot zeven dagen ver een
gepersonaliseerd pollenweerbericht meegeeft. Zo kan de patiënt tijdig zijn voorzorgen nemen bij het
vooruitzicht op een risicovolle periode.”
De Pollen-info app werd door MSD Belgium, leider in gezondheidszorg, ontwikkeld en uitgebracht, en
kan naar believen aangepast worden: er is keuze uit 20 steden verspreid over België - indien de
gebruiker niets aanduidt, geolokaliseert de app automatisch de dichtstbijzijnde regio. Daarnaast kan
men kiezen uit 7 pollentypes (els, berk, eik, cipres, es, grassen en brandnetel). Dit aantal wordt
binnenkort zelfs nog uitgebreid.
De applicatie is verkrijgbaar voor iPhone en voor Android. Patiënten zonder smartphone kunnen alle informatie
raadplegen op de nieuwe website. Daar kan de app ook gratis gedownload worden ofwel via de QR-codes.

Op YouTube is eveneens een didactisch filmpje beschikbaar.
Deze app werd tevens goedgekeurd en ondersteund door de patiëntenorganisaties “Prévention des allergies”
(www.oasis-allergies.org) en de “Astma- en Allergiekoepel” (www.astma-en-allergiekoepel.be), alsook door
“FARES – Fonds des Affections respiratoires” (www.fares.be).

Verdere informatie over MSD:
MSD is een wereldleider op vlak van gezondheidszorg en heeft de sterke wil om de gezondheid en het welzijn
van mens en dier te verbeteren. MSD levert daartoe innovatieve geneesmiddelen op voorschrift, vaccins,
biologische behandelingen en diergeneeskundige producten. Wij werken nauw samen met onze klanten in
meer dan 140 landen om patiënten de best mogelijke, medische oplossingen aan te bieden.
In de VS en Canada is MSD bekend onder de naam Merck.
In België en het Groot Hertogdom Luxemburg is MSD één van de belangrijkste spelers op het vlak van medische
innovatie met een breed scala aan activiteiten: onderzoek, productie, distributie en commercialisering.
Voor meer informatie, bezoek www.msd-belgium.be of www.msd.com.
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