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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. Mocht er iets 
zijn kunt u dus gewoon bij uw vertrouwde 
huisartsenpraktijk terecht. 

De CoronaCheck App 
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. 

Indien u een bezoek wilt 
brengen aan een 
evenement in Nederland of 
wilt u reizen binnen de 
Europese Unie. Dan heeft u 

een coronabewijs nodig. Dat kan een negatieve 
testuitslag, een vaccinatiebewijs zijn of een bewijs  dat 
u bent hersteld van corona. U kunt deze bewijzen laten 
zien met de CoronaCheck-app. 

Met de CoronaCheck-app. kun je een coronabewijs 
maken. Dit is een QR-code op basis van een test, 
herstel of vaccinatie. Je krijgt twee QR-codes: een 
Nederlandse QR-code en een internationale QR-code. 

Voor meer informatie kijk op https://coronacheck.nl/nl/ 
of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/coronabewijs 
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Zomer (vakantie) 
De (school)vakanties zijn hier in het 
zuiden net begonnen. Nog steeds 
heeft Covid invloed op mogelijke 
vakantieplannen. Hopelijk blijft 
iedereen gezond en kan er toch 
genoten worden. Rondom huis of 
verder weg. 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 

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

Door een wat kouder 
voorjaar en meer regen 
dan normaal. Zijn er dit 
jaar minder processie 
rupsen. Maar ze zijn er 
wel. 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 
zoals; (heftige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid van de 
huid, rode en gezwollen ogen. 

Lees hier hoe u klachten kunt voorkomen en wanneer u 
contact met de huisarts moet opnemen.      

Tekentijd 
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. 

Een teek is klein (1-3 millimeter), grijs of 
bruinzwart en lijkt op een spinnetje. Het bijt 
zich vast in de huid en zuigt zichzelf vol met 
bloed. Dan wordt het een bolletje van 1 

centimeter. Teken kunnen ziektes bij zich 
dragen daarom is het van belang om een teek zo snel 
als mogelijk te verwijderen. Controleer u zelf en 
kinderen goed als u in de natuur bent geweest. 

Lees hier meer over (het voorkomen van) een 
tekenbeet. 
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Omgaan met warmte 
/ hitte 
• Drink genoeg bij warm weer. 
• Beperk lichamelijke inspanning 's 

middags.  
• Zo voorkomt u uitdroging en 

oververhitting van uw lichaam. 
• Mogelijke klachten bij hitte zijn 

hoofdpijn, duizeligheid en 
misselijkheid.  

• Bij een zonnesteek helpen een 
koele douche, in een koele 
omgeving gaan liggen en drinken.  

Zon bescherming 
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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