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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. 

Persoonlijke Gezondheidsomgeving 
(PGO) 
Uw medische gegevens staan in de computer van 
de huisarts. Sinds kort kunt u deze gegevens ook 
in een persoonlijke gezondheidsomgeving zetten 
(PGO). Een PGO is een veilige app of website 
waarin u zelf gezondheidsgegevens kunt 
verzamelen. Vanaf nu is het mogelijk gegevens van 
uw huisarts toe te voegen. Dit kan alleen als u 16 
jaar of ouder bent. Het voordeel is dat u alle 
gegevens over uw gezondheid op 1 plek online 
kunt bekijken en er zelf informatie aan kunt 
toevoegen. Voor het kosteloos activeren gaat u 
naar mijnlife. 

Marjolein van Heugten 
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. 

Op maandagen werkt marjolein van Heugten als 
huisarts in de praktijk. Zij heeft bij ons de 
huisartsopleiding heeft gedaan. Voor velen van u 
waarschijnlijk een bekend gezicht.  Ze blijft tot 1 
maart 2022. 
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Herfst 
Het najaar is in zijn volle glorie inmiddels 
aanwezig. De klok is weer verzet, bladeren 
zijn van de bomen en de feestdagen komen 
langzaam in zicht. Tijd om buiten een frisse 
neus te halen en het binnen gezellig te 
maken. Verandering van het seizoen 
betekent echter vaak ook dat ons lichaam 
daar weer even aan moet wennen. In deze 
nieuwsbrief vindt u informatie uit de 
praktijk, helaas ook (nog steeds) over 
Corona. We hopen u via deze weg weer 
goed te informeren en mocht u vragen 
hebben over uw eigen gezondheid dan 
kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met 
de praktijk. 

Dr. Mateijsen & Dr. Westphal 

Dorpsondersteuner 

De dorpsondersteuner: voor alle vragen 
over welzijn, zorg, wonen of uw dorp. 
 
Heeft u een vraag maar weet u niet waar u 
die moet stellen? Vind u de stap naar het 
Sociaal team Asten of naar het WMO loket 
lastig? Dan kan de dorpsondersteuner u de 
weg wijzen. In Someren werkt een 
dorpsondersteuner die specifiek voor die 
kern aangesteld is. Met vragen over zorg, 
overlast, ideeën voor de buurt kunt u bij 
haar terecht. Zij helpt u op weg om uw 
antwoord te vinden. Zij kan ook mensen bij 
elkaar brengen met dezelfde vraag. 

Nieuwsbrief**

https://cgmlife.nl
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Corona virus 
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. 

Helaas is het Corona virus nog steeds aanwezig. 
Besmettingen lopen weer hard op. Het is daarom 
belangrijk dat wanneer u klachten heeft u zich laat 
testen. Dit geld ook voor kinderen. Bij vragen kunt u 
kijken op de website of bellen met de GGD 
0800-1351, of kijk op de website van RIVM. 

Wij houden ons in de praktijk aan de geadviseerde 
landelijke richtlijnen. Op dit moment  draagt 
iedereen in onze praktijk een monkapje zowel de 
artsen, assistentes als de patiënten.  
Daarnaast hanteren wij de 1,5 meter regel.   

Praktijkbezoek 
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. 

Het is heel erg belangrijk dat u met 
gezondsheidsklachten die niets te maken hebben 
met Corona toch ook gewoon contact opneemt met 
de praktijk en de huisartsen. Te lang doorlopen met 
klachten kan gevaarlijk zijn.  

Wanneer de luchtweginfecties toenemen gaan we 
weer een apart spreekuur hiervoor houden op een 
andere locatie zodat onze praktijk op postelpark 
Corona vrij blijft.  

Indien u besmet met Corona wilt u dit dan aan de 
praktijk laten weten. Wij kunnen u dan nog steeds 
zorg verlenen maar met juiste 
veiligheidsmaatregelen. 

Drukte in het ziekenhuis 
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. 

Graag vragen wij uw begrip vragen voor 
wachttijden in het ziekenhuis door de drukte van 
uitgestelde zorg en personeelstekorten. Wij 
kunnen daar als huisarts meestal niet in 
bemiddelen. 
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De corona checkapp 
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. 

Krijg toegang met de CoronaCheck-app. Met 
de app bewijs je dat je gevaccineerd of negatief 
getest bent. Of dat je eerder corona hebt 
gehad. Je kunt CoronaCheck gebruiken voor 
toegang tot bepaalde plekken. Of om naar 
andere landen te reizen. 

Meer informatie over de CoronaCheck-app 

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. 

Bij griep heeft u last van koorts, spierpijn in uw 
hele lichaam, keelpijn en/of hoesten. 

Soms is corona de oorzaak van deze 
klachten. Laat u testen op corona. 

Zorg dat u voldoende drinkt 1,5 tot 2 liter per 
dag (water, thee). U kunt paracetamol nemen. 

Bel uw huisarts als u griep heeft én: 

• u benauwd wordt 

• u suf wordt 

• u heel weinig drinkt of plast 

Inmiddels zijn de griepprikken in onze praktijk 
gegeven aan de mensen die daar een oproep 
voor hebben gekregen. 

Fit in de herfst 
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. 

In de herfst zijn we vaker verkouden en 
grieperig. Wat kunt u doen om u fit te voelen? 
Ook psychisch. Kijk hier voor informatie over 
klachten die met name in het najaar en de 
winter kunnen spelen zoals;  
Keelpijn
Winter depressie
Psychisch fit

https://coronacheck.nl/nl/
https://www.thuisarts.nl/corona/ik-heb-klachten-en-wil-me-laten-testen-op-corona
https://www.thuisarts.nl/keelpijn
https://www.thuisarts.nl/depressie/ik-heb-winterdepressie
https://www.thuisarts.nl/hulp-bij-psychische-klachten-bij-volwassenen/ben-ik-psychisch-wel-fit-hoe-word-ik-psychisch-fitter
https://www.ggdbzo.nl/coronavirus/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://coronacheck.nl/nl/
https://www.thuisarts.nl/corona/ik-heb-klachten-en-wil-me-laten-testen-op-corona
https://www.thuisarts.nl/keelpijn
https://www.thuisarts.nl/depressie/ik-heb-winterdepressie
https://www.thuisarts.nl/hulp-bij-psychische-klachten-bij-volwassenen/ben-ik-psychisch-wel-fit-hoe-word-ik-psychisch-fitter

