
Op weg naar een afspraak met je arts? 
Stel jezelf deze vragen vóór je je afspraak hebt, zodat jij en je (huis)arts kunnen 

bepalen wat de beste behandeling voor je is om je allergieklachten aan te pakken.

VOORBEREIDINGSGIDS VOOR CONSULT MET (HUIS)ARTS

Vaak voorkomende symptomen van luchtwegallergie 
(zoals hooikoorts of huisstofmijtallergie): 

Verstopte neus

Loopneus

Jeukende neus

Niezen

Hoesten

Jeukende, tranende ogen

Veelvoorkomende symptomen van voedselallergie:

Tintelingen of jeuk in de mond

Een verhoogde, jeukende rode uitslag (netelroos) 

– soms kan de huid rood worden en jeuken, maar 

zonder bulten

Zwelling van gezicht, mond, keel of andere delen 

van het lichaam

Moeite met slikken

Piepende ademhaling of kortademigheid

Duizelig en licht gevoel in het hoofd

Ziek voelen (misselijkheid) of braken

Buikpijn of diarree

Laat je arts weten als je je allergie op enige wijze hebt 
behandeld en welke resultaten je daarmee hebt ervaren. 
Sommige allergiebehandelingen zijn:

Antihistaminica: Medicijnen die de symptomen 

van gesnotter en niezen tot tranende ogen en 

jeukende uitslag verminderen. Vaak verkrijgbaar 

als tabletten.

Corticosteroïden: Ontstekingsremmende 

steroïden die hormonen nabootsen die door 

je lichaam worden aangemaakt. Beschikbaar 

als crème, (neus)spray of kan als pil worden 

ingenomen. 

Allergie immunotherapie: Een behandeling 

waarmee je lichaam op den duur toleranter 

wordt voor de allergenen die je allergieklachten 

veroorzaken. Verkrijgbaar in de vorm van 

injecties of tabletten. 

Denk bijv. terug aan deze tijd vorig jaar 
of twee jaar geleden. Heb je het gevoel 
dat je symptomen in de loop van de tijd 
zijn toegenomen? Ben je verhuisd naar 
een nieuwe omgeving of werd je onlangs 
blootgesteld aan nieuwe allergenen?

Ga je eindelijk op een welverdiende vakantie en wil je er 
zeker van zijn dat je allergie je niet in de weg staat? In 
verschillende omgevingen kun je blootgesteld worden 
aan verschillende allergenen en andere omstandigheden 
die van invloed kunnen zijn. Zorg ervoor dat je eventuele 
geplande reizen vermeldt, zodat je arts je kan adviseren bij 
de voorbereiding.

Denk na over je allergiesymptomen en reacties. 
Wat zijn de allergiesymptomen die je elke dag 
maar ook die je af en toe ervaart? Zijn er nieuwe 
of vreemde allergische reacties van belang? 
Ernstige reacties? 

2
Welke allergiebehandelingen heb je tot nu toe 
geprobeerd?
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Zijn je allergieklachten in de loop van de tijd 
verergerd?

4
Ga je binnenkort op reis en heb je het gevoel 
dat je een allergiebehandelplan nodig hebt?
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Heb je het gevoel dat je minder productief bent op school of op het werk, 
of niet naar werk, school of sociale evenementen kunt gaan door je 
allergiesymptomen? Vertel je arts hoe je allergieklachten van invloed zijn, 
zodat hij/zij de ernst van je allergie kan beoordelen.

Worden je dagelijkse activiteiten beïnvloed door je allergie?  1
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