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Patiënteninformatie
DC Klinieken is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van allergieën. Voorbeelden van klachten
die bij een allergie kunnen optreden, zijn klachten aan de luchtwegen, de huid en het maag-darmkanaal.
Bij DC Klinieken werken allergologen nauw samen met huidartsen en voedingsdeskundigen. U kunt bij ons
terecht met al uw vragen en problemen die te maken hebben met een reactie van uw huid of luchtwegen.
Denk daarbij aan voedselallergie en -intolerantie, contactallergie (eczeem), beroepsallergie, geneesmiddelenallergie en insectenallergie.
De volgende klachten kunnen wijzen op een allergie of intolerantie:

HUID

•
•
•
•
•

eczeem
galbulten
oedeem
jeuk
huiduitslag

NEUS/OGEN

•
•
•
•

neusverstopping
niesbuien/loopneus
traanogen
jeukende/gezwollen ogen

LONGEN

•
•
•

chronische hoest
benauwdheid
astma bronchiale

DARMEN

•
•
•
•

krampen
obstipatie
aanhoudende diarree
winderigheid

OVERIG

•
•
•

insectenallergie
anafylactische shock
geneesmiddelenallergie (locatie Den Haag)

Hebt u een of meer van deze klachten, neem dan eerst contact op met uw huisarts. De klachten kunnen
namelijk ook door andere aandoeningen komen. Als uw huisarts vermoedt dat uw klachten veroorzaakt
kunnen worden door een allergie of intolerantie, zal hij u een verwijzing geven naar DC Klinieken.

Voor het onderzoek

Sommige medicijnen kunnen de uitslag van het allergieonderzoek beïnvloeden. Het is daarom noodzakelijk
het medicijngebruik minimaal 3 dagen voor het onderzoek te staken. Meer informatie hierover kunt u vinden
op onze website bij Allergologie. Lees deze goed door. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u
contact met ons opnemen.

Het onderzoek

Uw bezoek begint met een spreekuur bij de behandelend specialist. Deze bespreekt uw klachten met u en zo
nodig vindt aanvullend lichamelijk onderzoek plaats. Vaak is ook een allergiehuidtest nodig. De specialist
bepaalt welke allergene stoffen er getest worden, daarna voert de praktijkassistente de test uit. Voor deze
test is het noodzakelijk dat de huid van uw arm of rug in een goede conditie is en bijvoorbeeld niet ontstoken
is. Ook mag u op de dag van het onderzoek geen bodylotion of crème gebruiken. De allergiehuidtest vindt
plaats door kleine prikjes in de huid van uw arm of uw rug. Er worden inhalatieallergenen en/of voedselallergenen getest. De testen zijn niet erg pijnlijk, maar kunnen bijvoorbeeld door een kind wel zo worden
ervaren.
Na ongeveer 15 minuten is de allergietest af te lezen. Na de test bespreekt de arts de resultaten met u en
stelt hij met u een behandelplan op. Als er nog andere onderzoeken nodig zijn, zoals een bloedonderzoek,
longfunctieonderzoek of een gesprek met de voedingsdeskundige, vinden deze zo mogelijk aansluitend aan
de allergietest plaats. Het totale onderzoek duurt maximaal 1,5 tot 2 uur.

Afspraak maken

Wij werken uitsluitend op afspraak (met uitzondering van bloedafname en röntgenfoto’s). Voor het maken van
een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een arts. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een afspraak:
088 0100 900. Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en
minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze
balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:
de verwijzing die u van uw huisarts meekrijgt
uw verzekeringspasje
uw identiteitsbewijs
de ingevulde vragenlijst. Mocht u de vragenlijst niet hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

•
•
•
•

Vragen of klachten?

Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur
(vrijdag tot 18.00 uur) en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur bereiken op 088 0100 900.
Wij doen er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u toch klachten hebt, horen
wij deze graag van u. Mail of bel dan met onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl
of 088 0100 999.

Uw mening over DC Klinieken

Wij vinden uw mening over ons erg belangrijk. Geef uw waardering en suggesties op Independer.nl of
ZorgkaartNederland.nl, zodat wij daarmee onze zorg kunnen verbeteren.

Vergoeding

DC Klinieken is een ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum). Dit betekent dat verreweg de meeste van onze
behandelingen en onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met
het verplichte eigen risico. Natuurlijk hebt u ook een verwijzing van uw (huis)arts nodig.
Wilt u precies weten hoe het zit met vergoedingen bij DC Klinieken? Vraag naar ons speciale informatieblad
of kijk op www.dcklinieken.nl.

