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Traveldoctor, gezond op reis          
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. 

Gaat u dit jaar op vakantie? Vergeet dan 
niet uw vaccinaties. Bereid u goed voor 
zodat u zorgeloos kunt genieten. Het is 
belangrijk om na te gaan of u voor uw 
vakantiebestemming vaccinaties nodig 
heeft. Dat is niet alleen iets voor verre 
exotische oorden. Zelfs voor Turkije of 
Egypte kan het zijn dat u vaccinaties 
nodig heeft.  
Zoals u wellicht weet is dr. Mateijsen 
gediplomeerd Traveldoctor.  U kunt dit 
dus met uw vertrouwde huisarts 
bespreken en laten vaccineren tegen 
concurrerende tarieven. Lees hier meer 
over vaccinaties voor uw 
vakantiebestemming of traveldoctor.   
Voor vragen kunt u natuurlijk ook contact 
opnemen met de huisartsenpraktijk. 
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Lente! 
De lente is het perfecte seizoen om meer 
naar buiten te gaan, meer te bewegen en 
vitamine D te tanken. De meeste mensen 
zijn blij dat het voorjaar weer is begonnen. 
Toch brengt dit jaargetijde voor soms ook 
ongemakken. Zoals hooikoorts en 
insectenbeten. In deze nieuwsbrief 
bespreken we gezondheidzaken die met 
name in dit jaargetijde kunnen spelen.  

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

Dr. Mateijsen & Dr. Westphal 

Nieuws uit de praktijk 

De praktijk is de hele zomer(vakantie) 
normaal geopend. 

We hebben een nieuwe huisarts in 
opleiding in de praktijk. Debbie 
Timmermans, zij zal een jaar bij ons werken 
op wo, do en vrijdag. Annemarie Gerritsen 
heeft inmiddels haar opleiding tot  huisarts 
heeft afgerond  en blijft tot 1 september 
a.s. bij ons werken op maandag.

Nieuwsbrief**

https://www.traveldoctor.nl/vaccinaties/
https://www.traveldoctor.nl
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Hooikoorts 
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. 

Zodra de ogen, 
neus, mond, keel 
of luchtpijp van 
iemand met 
hooikoorts in 
aanraking komen 
met het 
stuifmeel, raken 
de slijmvliezen 

geprikkeld. 
Hooikoorts kan heel hinderlijk zijn, maar het 
kan geen kwaad. De klachten gaan altijd weer 
over zodra het stuifmeel uit de lucht verdwenen 
is. Hooikoorts is niet te genezen. 

Het vermijden van stuifmeel helpt wel. Klik hier 
als u meer wilt weten hoe u stuifmeel kunt 
vermijden. 

Als het vermijden van pollen niet mogelijk is of 
onvoldoende helpt, kunt u medicijnen 
gebruiken. U kunt dan een neusspray of 
tabletten met antihistaminica gebruiken. 

Lees hier verder als u meer wilt weten over 
pollennieuws of hooikoorts. 

Teken 
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. 

In de natuur geweest? Controleer uzelf en uw 
kinderen op teken, vooral de oksels, 
liezen, knieholtes, bilspleet, nek en achter de 
oren. 

Teken bijten zich vast in de huid. Sommige 
teken zijn besmet met bacteriën die u ziek 
kunnen maken. Verwijder teken direct (hoe 
eerder hoe beter, binnen 24 uur) met een 
puntig pincet (of tekentangetje) en maak het 
wondje schoon met alcohol. 
Lees verder, wat te doen bij een tekenbeet 
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Praktijksluiting tijdens 
feestdagen 
Hieronder een overzicht wanneer de 
praktijk gesloten is: 

30 mei, hemelvaartsdag 
10 juni 2de Pinksterdag 
  

Stress & gezondheid 
Een beetje spanning is vaak nuttig. Het 
maakt dat u goed oplet en snel 
kunt reageren. Uw ademhaling en 
hartslag gaan sneller, uw bloeddruk 
gaat omhoog. Voor een vakantie, een 
presentatie of een examen zijn de 
meeste mensen gespannen, dat is 
normaal. Na de spannende situatie 
verdwijnt de spanning en herstellen 
lichaam en geest.  

Als door bepaalde (vervelende) 
omstandigheden stress of spanning te 
lang aanhouden dan is ongezond en 
krijgt u daar ook last van. Lees hier meer 
over klachten die door stress 
veroorzaakt kunnen worden.  

Op tijd ontspanning zoeken of hulp 
inschakelen kan het verergeren van de 
klachten voorkomen. Lees hier wat u 
kunt doen om stress te verminderen. 
Blijven klachten aanhouden neem dan 
contact op met de praktijk. 

https://www.thuisarts.nl/stress/ik-wil-beter-omgaan-met-stress
https://www.thuisarts.nl/stress/ik-wil-beter-omgaan-met-stress#adviezen-om-beter-om-te-gaan-met-stress
http://www.thuisarts.nl/hooikoorts/ik-heb-hooikoorts
http://www.thuisarts.nl/hooikoorts/ik-heb-hooikoorts
http://www.pollennieuws.nl
https://www.thuisarts.nl/hooikoorts/ik-heb-hooikoorts
https://www.thuisarts.nl/tekenbeet
https://www.thuisarts.nl/stress/ik-wil-beter-omgaan-met-stress
https://www.thuisarts.nl/stress/ik-wil-beter-omgaan-met-stress#adviezen-om-beter-om-te-gaan-met-stress

