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Inleiding 

U bent door uw behandeld arts verwezen  

naar de polikliniek  Immunologie-

Allergologie. In deze folder leest u meer  

over dit bezoek .  

 

Uw bezoek op de polikliniek 

Tijdens uw bezoek heeft u een uitgebreid 

gesprek met een medewerker van het 

allergieteam: de specialist, internist in 

opleiding en/of verpleegkundig specialist  

allergologie plaats. Alle patiënten worden 

uitvoerig besproken en overlegd met de 

specialist internist-

immunoloog/allergoloog.  Eventueel 

worden daarna huidtesten bij u gedaan 

(zie folder over huidtesten). Om deze 

reden zijn er voor u twee afspraken 

gemaakt. Tijdens de tweede afspraak (op 

dezelfde dag) worden de uitslagen van de 

huidtesten met u besproken. Uw afspraken 

nemen doorgaans anderhalf tot twee uur 

in beslag; inclusief eventuele testen. 

 

Huidtesten 

Allergische reacties op pollen, huisstofmijt, 

dieren of voeding kunnen worden 

opgespoord met huidtesten. Om deze 

testen betrouwbaar te kunnen verrichten, 

is het belangrijk dat u 72 uur voor uw 

bezoek aan de poli stopt met de 

eventuele medicijnen (antihistaminica) die 

u gebruikt voor uw allergieklachten. Alle 

informatie hierover kunt u lezen in de folder 

over huidtesten. Als u vanwege uw 

klachten niet in staat bent om met uw 

medicijnen te stoppen, verzoeken we u 

telefonisch contact met ons op te nemen. 

 

Eventuele andere medicatie kunt u 

gewoon in blijven nemen.  

Testen worden verder in overleg met u 

ingepland. 

 

Melden op de dag van afspraak 

Op de dag dat u de afspraak heeft, meldt 

u zich op de afdeling Interne 

Geneeskunde, polikliniek Immunologie-

Allergologie. Deze polikliniek bereikt u door 

route 76 te volgen, locatie Gouda. 

 

Verhinderd 

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Geef 

dit dan zo spoedig mogelijk door aan het 

Klant Contact Centrum via:  

(0182) 50 50 05. U kunt dan een nieuwe 

afspraak inplannen.  

Als u uw afspraak niet ten minste 24 uur 

van te voren hebt afgezegd, kunnen u 

kosten in rekening worden gebracht. 

 

     

 Uw afspraken staan ingepland op: 

 

 Datum: ……………………………… 

 

 Tijd:……………………...................... 

  

 en om  

 

 Tijd:……............................................ 

 

 Locatie: Afdeling Interne Geneeskunde, 

 Immunologie-Allergologie route 76, 

 locatie Gouda 

 

 

 

 

 

 

 



Meer informatie 

Voor algemene informatie over het 

ziekenhuis kunt u terecht op onze website: 

www.ghz.nl. Ook kunt u bellen naar het 

algemene nummer: (0182) 50 50 50. 

 

Adres 

Groene Hart Ziekenhuis,  

Locatie Gouda 

Bleulandweg 10 

2803 HH Gouda  
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