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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. 

In goede handen bij de 
dokters assistente 
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. 

De assistente zal u altijd zal vragen naar de aard van 
uw klacht. Zo kan zij ook beoordelen, hoe snel u 
door de huisarts gezien dient te worden. Vindt u het 
bezwaarlijk om uw klacht te vertellen, dan kunt u dat 
aangeven. Overigens heeft de assistente net als uw 
arts, haar beroepsgeheim. Bij veel voorkomende 
klachten kan de assistente u een uitstekend advies 
geven. Alle adviezen die door de assistente 
gegeven worden, worden met de huisarts 
besproken. 
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Herfst 
Langzaamaan glijden we van een mooie 
zomer richting het najaar. Hopelijk krijgen 
we een mooie nazomer. Toch brengt 
verandering van het seizoen ook vaak met 
zich mee dat ons lichaam daar weer even 
aan moet wennen. In deze nieuwsbrief vindt 
u informatie uit de praktijk. We hopen u via 
deze weg 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 

Stoptober 

Stoptober gaat 1 oktober weer van start! 
Sinds een aantal jaar is de maand oktober uit 
geroepen tot Stoptober. Gedurende 28 
dagen in oktober kun je meedoen aan de 
challenge om te stoppen met roken . Een erg 
succesvol evenement waarbij duizenden 
mensen stoppen met roken. 
Uit onderzoek blijkt dat mensen vaker gestopt 
blijven als ze samen met anderen mensen 
stoppen. Daarom is oktober uitgeroepen tot dé 
maand om samen te stoppen met roken.  Je 
kunt je hier inschrijven!  

Nieuwsbrief**

https://stoptober.nl
https://stoptober.nl/
https://cgmlife.nl
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Wanneer niet vaccineren 
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.	
Deze mensen mogen geen griepprik krijgen: 
•       Kinderen die jonger zijn dan 6 maanden. 
•       Mensen die koorts hebben. Bent u alleen 
verkouden? Dan kunt u de griepprik gewoon halen. 
•       Mensen die een stootkuur prednison hebben 
gekregen. U kunt het halen van de griepprik beter 
uitstellen. Overleg hierover met uw huisarts. 
•      Mensen voor wie binnen 48 uur na de vaccinatie 
een operatie staat gepland. Overleg met uw huisarts 
over het meest geschikte moment om de griepprik 
te halen. 
•       Bent u allergisch voor de bestanddelen van de 
griepprik, zoals kippenei-eiwit of de antibiotica 
gentamicine of neomycine? Meestal kunt u dan 
gewoon de griepprik krijgen. Tenzij u bekend met 
een anafylactische reactie. Overleg met uw huisarts 
of en hoe u het beste ingeënt kunt worden. 

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 met roken.  
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Griep vaccinatie 
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. 

Door praten, hoesten of niezen worden de 
griepvirussen verspreid. Dit gebeurt vooral in 
ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en 
waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in 
een trein of bus, een school of 
kinderdagverblijf. Ook worden virussen 
overgedragen via handen en voorwerpen, zoals 
een deurknop.  
Een griepvaccinatie voor ouderen blijkt de kans 
op griep met meer dan 50% te verminderen.	

Een griepprik?	
Alle mensen van 60 jaar en ouder komen in 
aanmerking voor een griepprik. Ook  bij 
mensen onder 60 jaar met een hart- , long- of 
suikerziekte, nierpatiënten en mensen met een 
verminderde afweer kan griep ernstige 
gevolgen hebben.  
  
Als u tot één van deze groepen hoort, is het 
belangrijk dat u tussen half oktober en eind 
november de griepprik haalt. Ook als u zich 
gezond voelt, kunt u nog steeds ernstig ziek 
worden van de griep omdat uw afweersysteem 
minder goed werkt in het beschermen tegen 
het griepvirus. Hierdoor kunt u sneller en erger 
ziek worden door griep en bijvoorbeeld een 
longontsteking krijgen. 

Oproep 
Iedereen die binnen bovenstaande groep valt 
krijgt een brief als uitnodiging voor de 
griepprik en kunt u deze gratis ontvangen. De 
datum van de griepvaccinatie is zaterdag 5 
november. 

Denkt u wel in aanmerking te komen voor een 
griepprik, maar hebt u geen oproep ontvangen, 
overleg dan met de assistente of huisarts. 

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

