
“HOOIKOORTS” 
Meer ruimte om naar buiten te gaan. Voor de één is het heerlijk, maar de ander krijgt 
deze periode onvermijdelijk te maken met hooikoortsklachten. Met symptomen die 
ook genoemd worden in de richtlijnen van het RIVM, zie jij je gedwongen weer thuis 
te blijven. Wij geven je graag wat nuttige tips om hooikoortsklachten te verlichten, 
zodat ook jij weer kunt genieten van de buitenlucht. Laat wel eerst even je klachten 
controleren door je huisarts voordat je aan de slag gaat. 
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Wat is hooikoorts? Hooikoorts is 
een allergische reactie van onze 
slijmvliezen. Veroorzaakt door 
stuifmeel van vooral gras dat in bloei 
staat. Met name de soorten die bloeien 
tussen begin mei en half juli. 

Citroen en kamille als heilzame 
planten 
De leerachtige schil van de citroen 
(Citrus limon L.) beschermt de sappige 
binnenkant en houdt het sap binnen 
de schil bijeen. Deze vormkracht 
geeft de citroen door bij klachten 
als een lopende neus en tranende 
ogen. De geur van citroen zorgt voor 
het verlichten van benauwdheid 
tijdens hooikoorts. Ook helpt het bij 
vermoeidheid, waar je ongetwijfeld last 
van kunt hebben. 

Tip 1: Verdamp de etherische olie of 
druppel wat op een zakdoekje.

Kamille (Chamomilla recutita L.) 
staat onder andere bekend om de 
ontstekingsremmende en kalmerende 
eigenschappen. Dat betekent dat de 
plant bij een groot aantal klachten kan 

worden ingezet, zoals bij hooikoorts.  
Tip 2: Spoel je mond met kamille of maak 
er een stoombad van. 

Toepassingen van Dr. Hauscha

Dr. Hauschka onderkent de heilzame 
eigenschappen van deze planten en 
heeft de etherische olie daarom verwerkt 
in een aantal cosmetica producten. 

Citroen: 
De Dr. Hauschka Citroen Lemongas 
Bad heeft een aangenaam verfrissend 
effect, evenals de Douchecrème Citroen 
Lemongrass en Bodymilk Citroen 
Lemongrass. 

Kamille:
Gebruik de Reinigingscrème voor 
het aanbrengen van je verzorgende 
producten. De Conditioner Gevoelige 
Huid eventueel als tweede stap. Het 
Kalmerend Masker en Vitaliserend 
Masker kalmeren de gevoelige huid. De 
Oogcompressen hebben een kalmerend 
effect op jeukende ogen. 


