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Huisartsenpraktijk Someren 
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 als huisartsenpraktijk zijn gedurende de 
zomervakantie gewoon geopend. De 
huisartsen hebben hun vakanties zoveel 
mogelijk op elkaar afgestemd en twee dagen in 
de week is er een waarnemende arts. Mocht er 
iets zijn kunt u dus gewoon bij uw vertrouwde 
huisartsenpraktijk terecht. 

 

Vaccinaties ook dichtbij huis! 
De vakanties komen in zicht! Vergeet niet om te 
checken of uw bestemming vaccinaties of andere 
voorzorgsmaatregelen nodig heeft om uw gezondheid 
te waarborgen. Dr. Mateijsen is gediplomeerd 
traveldoctor, samen met assistente Danielle Tiels. U kunt 
bij hen terecht voor advies en de juiste vaccinaties. Ook 
voor populaire bestemmingen zoals Turkije en Egypte 
zijn inentingen nodig. Lees hier verder over vaccinaties 
of over traveldoctor. Voor informatie of afspraak belt u 
de praktijk. Ook als u geen Patiënt bent kunt u voor 
Traveldoctor gewoon terecht bij Huisartsenpraktijk 
Someren. 
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Zomer (vakantie) 
De (school)vakanties zijn inmiddels 
begonnen. Wellicht maakt u zich op 
om op reis te gaan, plant u dagjes uit 
of gaat u lekker rondom huis 
genieten. Wij wensen u in ieder 
geval een fijne en gezonde zomer. 

In deze nieuwsbrief hebben wij voor 
u een aantal onderwerpen 
geselecteerd die met zomer & 
gezondheid te maken hebben.  

Dr. Mateijsen & Dr. Westphal 

Mededelingen uit de 
praktijk 

- Ikv de nieuwe privacywetgeving 
AVG heeft de praktijk passende 
maatregelen genomen. 

- Dr. Gerritsen, arts in opleiding is 
vanaf 8 juli tot eind oktober met 
zwangerschapsverlof. 

- voor spoed zijn we altijd 
bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 
op 0493-497010  keuze 1 

Nieuwsbrief**

http://www.traveldoctor.nl
http://www.traveldoctor.nl
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Eiken processierups 
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. 

De Eikenprocessierups is een rups die ’s zomers in 
sommige eikenbomen voorkomt. Vooral in de maanden 
mei, juni en juli. Eikenbomen met de Eikenprocessierups 
herkent u aan een dicht spinsel rondom de takken en de 
stam van de boom. De rupsen hebben brandharen die 
met het blote oog niet zichtbaar zijn. Contact met de 
brandharen kan klachten veroorzaken. 

Wanneer brandharen van de rups met uw huid, ogen of 
longen in aanraking komen, kunnen zij binnendringen. 
Daardoor kunt u klachten krijgen zoals: (heftige) jeuk, 
bultjes, blaasjes, roodheid van de huid, rode en 
gezwollen ogen. 

Adviezen bij klachten door de Eikenprocessierups. Als u 
in contact komt met de brandharen: 

• Trek kleding waarin brandharen zitten uit. 

• Strip de huid met plakband (plak dit op de huid en   

          trek het dan weer los). 

• Spoel de huid of ogen goed met lauw water. 

• Ga niet krabben of wrijven!   

• Bij hevige jeuk kan zalf of crême met menthol, aloë  

         vera of calendula verlichting geven. U kunt dit   

         zonder recept in de drogist of apotheek kopen. 

Lees hier hoe u klachten kunt voorkomen en 
wanneer u contact met de huisarts moet opnemen.  
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Zonnebrand 
Zonnestralen stimuleren bepaalde 
cellen in de huid om pigment te 
maken. Pigment is een bruine 
kleurstof die de huid tegen de 
zonnestralen beschermt. Als de huid 
te veel en te lang zon krijgt, biedt de 
huid te weinig bescherming. Uw huid 
kan dan verbranden.  

Lees hier verder over zonnebrand 
en de verschijnselen die erop 
wijzen dat u bent verbrand door 
de zon 

Het is belangrijk om u goed te 
beschermen tegen de zon. Enkele 
tips: 

• Blijf niet te lang in de zon als uw 
huid nog niet aan de zon 
gewend is. 

• Houd er rekening mee dat 
zonnestraling tussen 11.00 en 
15.00 uur het sterkst is. 

• Water, strand en sneeuw 
weerkaatsen de stralen, zodat u 
sneller verbrandt. 

• Een goede zonnebrandcrème is 
belangrijk om verbranding te 
voorkomen. 

• Smeer minstens om de twee uur. 

Mocht u toch verbrand zijn lees 
dan hier wat u tegen 
zonnebrand kunt doen 
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