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Praktijk gewoon open 
tijdens carnaval 
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. 

Nog een paar weken en dan is het weer 
Carnaval. Someren verandert dan weer in 
De Meerpoel. Huisartsenpraktijk 
Someren is tijdens de carnavalsweek 
gewoon geopend alle werkdagen van 
8.00 - 17.00 

Wist u dat 
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. 

 Dr. Mateijsen 
gediplomeerd 
traveldoctor is. Het lijkt 
nog ver weg maar mocht 
u al vakantie plannen 
hebben is het goed om 
te controleren of u 

vaccinaties nodig heeft voor uw 
reisbestemming.  Lees hier meer over 
vaccinaties voor uw reisbestemming of 
traveldoctor.  Voor vragen kunt u 
natuurlijk ook contact opnemen met de 
huisartsenpraktijk.     
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Een gezond en fijn 2019  
De feestdagen zijn alweer even achter de 
rug en het nieuwe jaar is in volle gang! Wij 
wensen u het allerbeste voor 2019. De 
winter is inmiddels in volle glorie aanwezig. 
Ondertussen is dit de eerste nieuwsbrief van 
2019 waarin wij weer diverse 
gezondheidsonderwerpen voor u belichten. 

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

Dr. Mateijsen & Dr. Westphal 

Winterhanden -voeten 

Als het buiten koud is, krijgen sommige 
mensen last van winterhanden of -tenen (-
oren of -dijen). Het is onaangenaam, 
maar kan geen kwaad en gaat vanzelf 
over. Bij kou krijgt u jeuk of pijn en een 
gezwollen gevoel aan uw vingers (of tenen). 
De huid wordt rood, als het erger wordt is 
de huid paarsblauw en gezwollen. De 
klachten gaan binnen een uur tot twee 
weken vanzelf over. De klachten verergeren 
bij toenemende koude en verdwijnen als het 
weer warmer wordt. Door kou te vermijden 
of u beter tegen de koude beschermen, kunt 
u klachten voorkomen of verminderen. 

Lees hier meer over winterhanden -voeten 

Nieuwsbrief**

http://thuisarts.nl/winterhanden/ik-heb-last-van-winterhanden-of-wintertenen
https://www.traveldoctor.nl/vaccinaties/
https://www.traveldoctor.nl
https://www.traveldoctor.nl
http://thuisarts.nl/winterhanden/ik-heb-last-van-winterhanden-of-wintertenen
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Dochter voor Dr. Gerritsen, 
huisarts in opleiding 
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. 

 
Onze huidige huisarts in 
opleiding, dr. Gerritsen, is bevallen 
van dochter Mare. Zij blijft 
werkzaam in de praktijk op 

maandag en zal in ieder geval tot eind 
augustus bij ons in de praktijk zijn. 

Hoesten 
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. 

Hoesten is vaak niet erg. Het komt meestal 
door rook, stof of verkoudheid. 

Door hoesten maakt uw lichaam 
de luchtwegen schoon. Het gaat meestal 
binnen 2 tot 3 weken over. Hoest u langer 
dan 3 weken? Hoest u bloederig slijm? 
Piept u of bent u benauwd? Ga dan naar de 
huisarts. 

Ik pas 
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. 

Door mee te doen met de IkPas-
periode word je je bewuster in 
het kiezen van wel of geen 
alcohol drinken. Daarmee 

doorbreek je vastgeroeste patronen en is 
alcohol niet meer vanzelfsprekend. Doe 
ook mee met  IkPas en ervaar de 
positieve lichamelijke veranderingen; 

Wanneer  
De volgende ikpas periode is de 
traditionele vastenperiode na carnaval. 
Dit jaar is dat van 6 maart t/m 14 april 
2019. 

Informatie 
Kijk voor meer informatie op IkPas.nl
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Allergie 
Iemand met een allergie is overgevoelig 
voor bepaalde stoffen. Een allergische 
reactie is een overdreven afweerreactie 
van het lichaam. Meestal ontstaan 
allergische klachten direct na het contact 
met een bepaalde stof (de allergische 
prikkel). Soms komt de allergische 
reactie pas uren na de allergische 
prikkel. Stoffen die bij veel mensen 
allergische klachten veroorzaken, zijn: 
Huisstofmijt, huidschilfers van dieren, 
schimmels, stuifmeel (pollen) van 
bomen, planten of gras, cosmetica, 
bepaalde voeding (noten, eieren, vis, 
schaaldieren, fruit, tarwe, soja). Als 
stuifmeel een allergische reactie 
oproept van de neus en de ogen, 
noemen we dat ‘hooikoorts’. In het 
vroege voorjaar kan men al last hebben 
van de berken pollen. 
Bij veel mensen met astma veroorzaken 
allergenen een prikkeling van de 
luchtwegen. U wordt dan benauwd en 
krijgt een piepende ademhaling. 
Ook in de wintermaanden is het goed 
om uw huis te ventileren. Bijvoorbeeld 
elke dag een kwartier ramen open op 
uw slaapkamer helpt hierbij. 
Meer informatie over allergie vind u 
hier 

http://thuisarts.nl/hooikoorts/ik-heb-hooikoorts
http://thuisarts.nl/astma-bij-volwassenen
http://thuisarts.nl/allergie/ik-heb-allergie
http://thuisarts.nl/allergie/ik-heb-allergie
http://thuisarts.nl/hooikoorts/ik-heb-hooikoorts
http://thuisarts.nl/astma-bij-volwassenen
http://thuisarts.nl/allergie/ik-heb-allergie
http://thuisarts.nl/allergie/ik-heb-allergie
https://ikpas.nl
https://ikpas.nl
https://ikpas.nl

