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Praktijk 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. 

Komende week is het weer Carnaval. 
Someren verandert dan in De Meerpoel. 
Gelukkig kunnen we het dit jaar ook weer 
een beetje vieren! Huisartsenpraktijk 
Someren is tijdens de carnavalsweek 
geopend alle werkdagen van  
8.00 - 17.00 

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. 

 Nu de wereld weer wat 
meer open lijkt te gaan 
informeren wij u graag dat 
Dr. Mateijsen 
gediplomeerd traveldoctor 

is. Mocht u al vakantie 
plannen hebben is het goed om te 
controleren of u vaccinaties nodig heeft 
voor uw reisbestemming. Zelfs voor 
Turkije en Egypte en sommige Europese 
landen heeft u soms vaccinaties nodig en 
een gedegen reisadvies, persoonlijk op u 
afgestemd.   
Lees 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 2022 
We zijn alweer even op weg in het nieuwe 
jaar. Hopelijk word 2022 voor iedereen een 
prettig en vooral een gezond jaar! De winter 
is erg zacht dit jaar, de krokussen komen al 
boven de grond. In deze eerste nieuwsbrief 
van 2022 brengen wij weer graag 
verschillende gezondheidsonderwerpen 
onder uw aandacht. 

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

Dr. Mateijsen & Dr. Westphal 

Nieuws uit de praktijk 

• Vanwege het belang om de zorg overeind 
te houden en om kwetsbare mensen te 
beschermen, Vragen wij u om binnen onze 
huisartsenpraktijk een mondkapje te 
blijven dragen. 

• De assistente 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 haar gegeven worden, worden 
achteraf met de huisarts besproken.

Nieuwsbrief**

https://www.traveldoctor.nl/vaccinaties/
https://www.traveldoctor.nl
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Contact met 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.  

Wij willen u vragen om vóór 10.30uur 
contact op de nemen met de praktijk bij de 
volgende vragen: 

-Huisbezoek door de huisarts 

-Telefonisch contact door de huisarts 

-Urine controle 

Herhaalrecepten bestellen kan 24 uur per 
dag 7 dagen in de week via onze website: 
www.huisartsenpraktijk-someren.nl of via de 
herhaalreceptenlijn 0493-497010: toets 2  

Medicijnen besteld voor 14.00 uur kunnen 
de volgende werkdag na 12.00 uur 
opgehaald worden bij de apotheek. Bestelt 
u in het weekend dan kunt u ze op dinsdag 
na 12.00 uur ophalen. 

Medicijnen die door de specialist zijn 
voorgeschreven moet u bij de specialist 
bijbestellen. 

Voor alle overige vragen kunt u ook 
contact opnemen met de praktijk. Dit kan 
tussen 11.00 -13.00 uur  tussen 15.00-17.00 
uur 

  Allergie & 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. 

Bij een allergie bent u overgevoelig voor 
bepaalde stoffen (pollen bij hooikoorts), 
schimmels, huidschilfers van dieren of 
huisstofmijt. Uw lichaam reageert dan 
overdreven op een stof. 

Klachten bij een allergie zijn 
bijvoorbeeld jeuk of vlekjes op 
de huid, gezwollen oogleden, tranende 
ogen, kriebel in de neus, tintelingen van de 
tong, niezen.  
Lees hier meer over allergie 

Lees hier meer over hooikoorts
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Corona virus 
Het aantal 
coronabesmettingen is hoog, 
veel mensen zitten thuis in 

isolatie of quarantaine. Ondanks de hoge 
besmettingscijfers, blijft het aantal 
ziekenhuisopnames stabiel. We zijn beter 
tegen het virus bestand, door vaccinaties en 
boosterprikken en de opgebouwde 
immuniteit. Dus Nederland gaat weer open. 
Lees er hier meer over. Let op: Voor onze 
praktijk geld nog steeds; heeft u klachten 
die mogelijk passen bij corona, neem altijd 
eerst telefonish contact op. De assistente 
geeft u dan instructies over uw bezoek aan 
de praktijk en plant een afspraak in. In de 
praktijk is het dragen van een mondkapje 
nog steeds verplicht.  

Opleidingspraktijk 
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. 

Huisarts in opleiding 
Sinds 10 jaar werken wij samen met de 
huisartsopleiding Maastricht om nieuwe 
huisartsen op te leiden. Dit betekent dat er 
telkens een jaar lang een dokter bij ons 
opgeleid wordt tot huisarts. De huisarts in 
opleiding is een afgestudeerd arts, die 
zelfstandig spreekuur houdt en visites aflegt.  
Af en toe leiden wij een co-assistent op. Dat 
is een geneeskunde student die aan het 
eind van de medische opleiding tot 
basisarts is gekomen. Dit alles gebeurt in 
nauw overleg met de huisarts.  

Stagiaire assistente 
Een stagiaire assistente is iemand die 1 dag 
per week naar school gaat en gemiddeld 3 
dagen per week in de praktijk meeloopt. Zij 
wordt door een vaste assistente begeleid 
tijdens haar werk 

Wij vragen vriendelijk om uw begrip en 
medewerking. Meer informatie staat op 
onze website 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/15/alles-kan-weer-open-in-3-stappen
https://www.huisartsenpraktijk-someren.nl/informatie/opleidingspraktijk
http://www.huisartsenpraktijk-someren.nl
https://www.thuisarts.nl/allergie/ik-heb-allergie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/15/alles-kan-weer-open-in-3-stappen
https://www.huisartsenpraktijk-someren.nl/informatie/opleidingspraktijk

