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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 31 oktober 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. ouderen in de verzorgingshuizen 
en zij die niet kunnen komen worden thuis 
gevaccineerd. 

Week van de eenzaamheid 
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. 

Begin	oktober	was	de	week	tegen	de	eenzaamheid.	
Laten	we	het	hele	jaar		proberen	op	elkaar	te	le8en	
en	wat	aadacht	geven	aan	de	mensen	die	eenzaam	
zijn.	Eenzaamheid:	zorg	voor	de	ander,	zeker	nu	de	
dagen	korter	worden.	
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Herfst 
De ochtenden zijn weer (lekker) fris, de 
bladeren aan de bomen verkleuren 
prachtig, en 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. Maar ook aandacht welke voordelen 
dit seizoen heeft. 

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

Dr. Mateijsen & Dr. Westphal 

Verkoudheid 

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. Je wordt 
niet ziek van de kou, maar virussen gedijen 
daar gemakkelijker in. 
In herfst en winter zijn mensen meer binnen 
en steken elkaar gemakkelijker aan  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 verkoudheid

Nieuwsbrief**

https://www.thuisarts.nl/verkouden/ik-ben-verkouden
https://www.thuisarts.nl/verkouden/ik-ben-verkouden
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Praktijkondersteuner Jeugd 
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. 

Vanaf voorjaar 2019 is Marieke Bakermans 
werkzaam als praktijkondersteuner jeugd voor de 
huisartsen in Someren. De gemeente is 
verantwoordelijk voor jeugdhulp. Gemeente 
Someren en de huisartsen in Someren hebben het 
initiatief genomen om speciaal voor de doelgroep 
jeugd een praktijkondersteuner in te zetten.  

Waarvoor kunt u bij de praktijkondersteuner 
jeugd terecht?  
Soms heeft een ouder/verzorger of jongere vragen 
waarbij hulp of advies van een professional nodig is. 
In de huisartsenpraktijk kan de praktijkondersteuner 
jeugd ondersteuning bieden bij vragen rondom de 
ontwikkeling en opvoeding van een kind. Ook biedt 
zij ondersteuning aan jongeren in moeilijke situaties.  
Denk hierbij aan: 
• Zorgen over het gedrag (bijvoorbeeld: druk, stil) 
• Prikkelbaarheid/boosheid 
• Angstige of nerveuze gevoelens of somberheid 
• Dwangklachten 
• Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, 
verlies, pesten, schoolverzuim) 
• Verslavingsproblematiek 
• Bedplassen, hoofdpijn, buikpijn, moeheid etc. 
(zonder aanwijsbare medische oorzaak) 

Ouders en jongeren kunnen dan contact opnemen 
met de huisarts. Soms kan de huisarts direct 
voldoende helpen, soms is extra hulp nodig. De 
huisarts kan dan de praktijkondersteuner jeugd 
inschakelen. 

U kunt een afspraak maken met de 
praktijkondersteuner jeugd via uw eigen 
huisartsenpraktijk.
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Voordelen van herfst  
Wanneer de blaadjes vallen en de 
dagen korter worden kunnen sommige 
mensen zich een beetje somber voelen. 
Echter heeft de herfst ook veel positieve 
effecten op je lijf en je gemoed. 
Hieronder 3 voordelen van het najaar. 
1. Het is bewezen dat een lage 
temperatuur buiten je beter helpt te 
slapen. Bovendien wordt het vroeg 
donker, waardoor je je sneller slaperig 
voelt.  
2. Wanneer je je somber voelt, is het een 
slim idee om naar buiten te gaan. Door 
de eventuele bewolking heen vang je 
toch (zon)licht en dat is goed voor je 
vitamine D. De frisse lucht en de kleuren 
van de natuur bieden ook iets van troost.  
3. Kaneel, gember, nootmuskaat; al die 
warme, spicy kruiden zijn niet alleen 
lekker en verwarmend, maar ook goed 
voor de gezondheid. Nootmuskaat gaat 
de strijd aan met ziektekiemen, gember 
bevordert de bloedcirculatie en kaneel 
heeft een ontstekingsremmende 
werking. 

Bron: Libelle 

Depressie 
Bij een depressie bent u somber en heeft 
u nergens meer zin in. Deze klachten 
duren langer dan 2 weken. 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.libelle.nl/lekker-in-je-vel/herfst-lichaam/
https://www.thuisarts.nl/depressie/ik-heb-depressie#adviezen-bij-een-depressie
https://www.libelle.nl/lekker-in-je-vel/herfst-lichaam/
https://www.thuisarts.nl/depressie/ik-heb-depressie#adviezen-bij-een-depressie

