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Informatie uit de praktijk 
Hooikoorts is een vorm van allergie. Iemand met hooikoorts is overgevoelig voor bepaalde soorten stuifmeel van grassen, planten of bomen. Stuifmeelkorrels worden ook wel pollen genoemd. 

Griepvaccinaties 
Het is weer tijd voor de jaarlijkse 
griepvaccinaties: Deze worden op 
donderdagmiddag 6 november van 
14.30 tot 17.30 gegeven. Indien deze 
datum u niet schikt, kunt u in overleg met 
de assistente op een ander moment 
komen. 

Terug van weggeweest 
Annemarie Gerritsen, arts in opleiding keert 
terug in de praktijk.  Van eind oktober tot 
april hervat zij haar werkzaamheden in de 
praktijk. Een vertrouwd gezicht dus even 
weer terug in de praktijk! 

Huisartsenpraktijk Someren Postelpark 1 5711JE Someren T. 0493-497010                              �1

Herfst 
Ondanks het zonnige najaar, met warme 
temperaturen. Merk je nu toch dat de herfst 
zijn intrede doet. De ochtenden zijn weer 
(lekker) fris, de bladeren aan de bomen 
verkleuren prachtig, de klok wordt weer 
verzet. Verandering van het seizoen 
betekent echter vaak ook dat ons lichaam 
daar weer even aan moet wennen. In deze 
nieuwsbrief meer informatie over ziekten en 
klachten die vaak voorkomen bij het 
jaargetijde herfst. 

Veel leesplezier en mocht u vragen hebben 
over uw eigen gezondheid kunt u natuurlijk 
altijd contact opnemen met de praktijk. 

Dr. Mateijsen & Dr. Westphal 

Najaar en uw weerstand 

In de herfst en winter heeft u meer kans om 
een virus zoals een verkoudheid of de griep 
te krijgen. Door uw weerstand op peil te 
houden verkleint u de kans hierop. Vroeger 
waren er in de koude maanden geen verse 
groenten en fruit, waardoor men te weinig 
vitaminen  binnenkreeg, die juist voor die 
weerstand nodig zijn. Tegenwoordig is dit 
niet meer het geval.  Door goed, gezond en 
gevarieerd te eten, genoeg te slapen en te 
bewegen bouwt u een grotere weerstand 
op en bent u minder vatbaar voor virussen.  

Lees hier meer over een gezonde leefstijl 

Nieuwsbrief**

http://thuisarts.nl/gezonde-leefstijl
http://thuisarts.nl/gezonde-leefstijl
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Griep 
Hokoorts is een vorm van allergie. Iemand met hooikoorts is overgevoelig voor bepaalde soorten stuifmeel van grassen, planten of bomen. Stuifmeelkorrels worden ook wel pollen genoemd. 

Griep komt door het griepvirus. Een andere 
naam voor griep is influenza. 
Griep is een besmettelijke ziekte die zich snel 
verspreidt. Elke winter krijgt gemiddeld 1 op 
de 10 mensen griep. Voor de meeste mensen 
is griep een vervelende ziekte die vanzelf 
overgaat. Sommige mensen kunnen ernstig 
ziek worden door de griep.  
Zij zitten in een risicogroep en kunnen gratis 
de griepprik krijgen. 
Echte griep wordt vaak verward met een 
‘gewone’ verkoudheid. 

Heeft u klachten? doe hier de griepcheck 

Koorts 
We spreken van koorts als de 
lichaamstemperatuur hoger is dan 38 
graden. Koorts is een normale reactie van 
het lichaam op een infectie met virussen of 
bacteriën. Waarschijnlijk helpt koorts de 
infectie te bestrijden. Bij een hogere 
temperatuur groeien virussen en bacteriën 
namelijk minder goed. Drink voldoende 
om het vochtverlies in uw lichaam aan te 
vullen. Bij hoge koorts zweet u veel en 
hierdoor verliest u veel vocht. Het lichaam 
moet warmte kwijt. Kies daarom dunne 
kleding die losjes om uw lichaam zit. 

Lees meer over koorts
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Gezond bewegen 
Met gezond bewegen wordt 
bedoeld dat u minstens 5 dagen 
per week een halfuur per dag actief 
beweegt. Zoals fietsen, stevig 
wandelen, tuinieren, intensief 
huishoudelijk werk. U hoeft niet een 
halfuur achter elkaar te bewegen, 
maar kunt dat op ook over de dag 
verspreiden.  
Als u veel beweegt, raken uw 
spieren, longen, hart en bloedvaten 
eraan gewend om te werken. U 
voelt zich daardoor fitter en u heeft 
meer energie. 
Als u regelmatig beweegt, heeft u 
minder kans op: 
  overgewicht 
  diabetes mellitus 
  hart- en vaatziekten, zoals een 

hartinfarct of een beroerte 

Depressie 
Bij een depressie bent u somber en 
heeft u nergens meer zin in. Deze 
klachten duren langer dan 2 weken 
en u heeft er veel last van. Het 
depressieve gevoel verstoort uw 
dagelijkse bezigheden, zoals uw 
werk, gezinsleven en contact met 
andere mensen. Depressie is een 
aandoening die veel voorkomt. Het 
is niet iets om u voor te schamen of 
om u schuldig over te voelen. 
Beweging en een juist dagritme zijn 
belangrijk. Praat erover met iemand 
of neem contact op met de 
huisartsenpraktijk. 

Lees hier adviezen bij een 
depressie

https://www.thuisarts.nl/depressie/ik-heb-depressie#adviezen-bij-een-depressie
https://www.thuisarts.nl/depressie/ik-heb-depressie#adviezen-bij-een-depressie
http://thuisarts.nl/griep/ik-heb-griep
http://thuisarts.nl/griep/ik-wil-griep-voorkomen
http://thuisarts.nl/verkouden/ik-ben-verkouden
http://thuisarts.nl/heb-ik-griep-griep-check
https://thuisarts.nl/koorts/ik-heb-koorts
https://www.thuisarts.nl/depressie/ik-heb-depressie#adviezen-bij-een-depressie
https://www.thuisarts.nl/depressie/ik-heb-depressie#adviezen-bij-een-depressie

