Allergologie

Afdeling Allergologie
De inhoud van deze folder komt uit onze app ETZ Behandelwijzer. De inhoud kan referenties
bevatten naar deze app.
Wilt u gebruik maken van deze app, dan kunt u deze gratis downloaden in de Apple App Store of
Google Play Store.

Welkom
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
In deze applicatie vindt u alle informatie omtrent de het specialisme Allergologie.

Meer informatie over: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Het ETZ is een topklinisch opleidingziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk
is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten. Omdat
iedere patiënt uniek is, bieden we zorg op maat. Wij gaan in gesprek met patiënten over wat zij voelen,
denken en vinden. 'Oog voor jou' noemen we dat. Zo helpen we patiënten om samen met hun specialist de
best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren wij onze patiënten zorg die Buitengewoon is.

Afdeling Allergologie
Welkom bij hét Allergie centrum van Zuid-Nederland!
Meer informatie over: Afdeling Allergologie
De huisarts of specialist heeft u voor onderzoek of behandeling doorverwezen naar de polikliniek
Allergologie van het ETZ. Op de polikliniek wordt gevraagd naar uw klachten en worden indien nodig plak-,
prik- en huidtesten uitgevoerd. Vervolgens vertellen ze wat u zelf kunt doen om de allergische klachten
onder controle te krijgen.
Allergie
Een allergie of overgevoeligheid komt veel voor: in Nederland ontwikkelt 1 op de 3 personen ergens in zijn
of haar leven een allergie. Mensen met een allergie reageren abnormaal op onschadelijke stoﬀen of
allergenen waarvan we in onze leef- en werkomgeving blootgesteld worden. Bij allergenen kunt u denken
aan huisstofmijt, huidschilfers van dieren, stuifmeel of pollen, schimmels, voedsel en geneesmiddelen. In
contact komen met stoﬀen of allergenen kan zowel via de ademhaling, de voeding als de huid. Dit contact
kan een reactie uitlokken, die kan variëren van mild tot ernstig.

Contact
ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 00 20
Openingstijden
Ma t/m vrij 8.30 - 17.00
Route
23

Voorbereiding
Voorbereiding polikliniek afspraak
Om u te helpen bij een goede voorbereiding op uw bezoek aan de polikliniek,
hebben wij een aantal belangrijke zaken voor u op een rijtje gezet.

Meer informatie over: Voorbereiding bezoek aan de polikliniek
Om u te helpen bij een goede voorbereiding op uw bezoek aan de polikliniek, hebben wij een aantal
belangrijke zaken voor u op een rijtje gezet.
Een poliklinische afspraak duurt maar 15 minuten (of 30 minuten bij een 1e bezoek), daarom
adviseren wij om uw klachten en vragen te noteren voordat u naar het ziekenhuis komt.
Het is prettig om iemand mee te nemen naar de afspraak. Twee horen meer dan één.
Zorg voor een actuele medicijnlijst, hier kan naar gevraagd worden in het ziekenhuis.
Wilt u meer weten over de medicijncheck?
Indien u nog geen patiëntennpas heeft, dan is het belangrijk om voorafgaand aan uw bezoek bij de arts of
verpleegkundige eerst een patiëntenpas te laten maken bij de afdeling Patiëntenregistratie. Deze pas
vervangt het ponsplaatje of sticker. Bent u in het bezit van een TweeSteden patiëntenpas? Dan hoeft u
geen nieuwe pas te laten maken. Vergeet deze niet mee te nemen naar het ziekenhuis.

Dag van de polikliniek afspraak
Meenemen naar het ziekenhuis
Altijd als u naar het ziekenhuis komt, moet u het volgende meenemen:

Meer informatie over: Meenemen naar het ziekenhuis
Altijd als u naar het ziekenhuis komt, moet u het volgende meenemen:
Een geldig legitimatiebewijs: rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingenkaart. U moet bij
elke afspraak in het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien. Dit is wettelijk
verplicht.
Uw patiëntenpas.

Medicijnlijst.
Met uw patiëtenpas kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuilen. Bij aanmelding met de patiëntenpas
worden uw afspraak- en patiëntengegevens gecontroleerd in het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD).
Vervolgens krijgt u de afspraaktijd, zorgverlener en de route van de polikliniek te zien. Na de aanmelding
loopt u door naar de wachtruimte bij de poliklniek.

Patiëntenportaal
Patiëntenportaal MijnETZ geeft u toegang tot uw medische dossier in ons
ziekenhuis. U kunt op een veilige manier zelf afspraken maken of uw persoonlijke
uitslagen bekijken. Op elk moment, wanneer het u het beste uitkomt.
Meer informatie over: Patiëntenportaal
Patiëntenportaal MijnETZ geeft u toegang tot uw medische dossier in ons ziekenhuis. U kunt op een veilige
manier zelf afspraken maken of uw persoonlijke uitslagen bekijken. Op elk moment, wanneer het u het
beste uitkomt. Wilt u toegang tot MijnETZ, dan kunt u een activatiecode krijgen bij de afdeling
Patiëntenregistratie, de poliklinieken of op de verpleegafdelingen. U moet daarvoor bij de
baliemedewerker uzelf legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Met deze activatiecode kunt u
inloggen en uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.

Allergietesten
Allergietesten
Een goede voorbereidig is belangrijk om de testen veilig en betrouwbaar uit te
kunnen voeren. Klik in deze applicatie de allergietest aan die voor u van toepassing
is.

Alle informatie
Patiëntenportaal
Patiëntenportaal MijnETZ geeft u toegang tot uw medische dossier in ons ziekenhuis. U kunt op een veilige
manier zelf afspraken maken of uw persoonlijke uitslagen bekijken. Op elk moment, wanneer het u het
beste uitkomt. Wilt u toegang tot MijnETZ, dan kunt u een activatiecode krijgen bij de afdeling
Patiëntenregistratie, de poliklinieken of op de verpleegafdelingen. U moet daarvoor bij de
baliemedewerker uzelf legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Met deze activatiecode kunt u
inloggen en uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.

Afdeling Allergologie
De huisarts of specialist heeft u voor onderzoek of behandeling doorverwezen naar de polikliniek
Allergologie van het ETZ. Op de polikliniek wordt gevraagd naar uw klachten en worden indien nodig plak-,

prik- en huidtesten uitgevoerd. Vervolgens vertellen ze wat u zelf kunt doen om de allergische klachten
onder controle te krijgen.

Allergie
Een allergie of overgevoeligheid komt veel voor: in Nederland ontwikkelt 1 op de 3 personen ergens in zijn
of haar leven een allergie. Mensen met een allergie reageren abnormaal op onschadelijke stoﬀen of
allergenen waarvan we in onze leef- en werkomgeving blootgesteld worden. Bij allergenen kunt u denken
aan huisstofmijt, huidschilfers van dieren, stuifmeel of pollen, schimmels, voedsel en geneesmiddelen. In
contact komen met stoﬀen of allergenen kan zowel via de ademhaling, de voeding als de huid. Dit contact
kan een reactie uitlokken, die kan variëren van mild tot ernstig.

Contact
ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 00 20
Openingstijden
Ma t/m vrij 8.30 - 17.00
Route
23

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Het ETZ is een topklinisch opleidingziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk
is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten. Omdat
iedere patiënt uniek is, bieden we zorg op maat. Wij gaan in gesprek met patiënten over wat zij voelen,
denken en vinden. 'Oog voor jou' noemen we dat. Zo helpen we patiënten om samen met hun specialist de
best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren wij onze patiënten zorg die Buitengewoon is.

Meenemen naar het ziekenhuis
Altijd als u naar het ziekenhuis komt, moet u het volgende meenemen:
Een geldig legitimatiebewijs: rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingenkaart. U moet bij
elke afspraak in het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien. Dit is wettelijk
verplicht.
Uw patiëntenpas.
Medicijnlijst.
Met uw patiëtenpas kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuilen. Bij aanmelding met de patiëntenpas
worden uw afspraak- en patiëntengegevens gecontroleerd in het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD).
Vervolgens krijgt u de afspraaktijd, zorgverlener en de route van de polikliniek te zien. Na de aanmelding
loopt u door naar de wachtruimte bij de poliklniek.

Voorbereiding bezoek aan de polikliniek
Om u te helpen bij een goede voorbereiding op uw bezoek aan de polikliniek, hebben wij een aantal

belangrijke zaken voor u op een rijtje gezet.
Een poliklinische afspraak duurt maar 15 minuten (of 30 minuten bij een 1e bezoek), daarom
adviseren wij om uw klachten en vragen te noteren voordat u naar het ziekenhuis komt.
Het is prettig om iemand mee te nemen naar de afspraak. Twee horen meer dan één.
Zorg voor een actuele medicijnlijst, hier kan naar gevraagd worden in het ziekenhuis.
Wilt u meer weten over de medicijncheck?
Indien u nog geen patiëntennpas heeft, dan is het belangrijk om voorafgaand aan uw bezoek bij de arts of
verpleegkundige eerst een patiëntenpas te laten maken bij de afdeling Patiëntenregistratie. Deze pas
vervangt het ponsplaatje of sticker. Bent u in het bezit van een TweeSteden patiëntenpas? Dan hoeft u
geen nieuwe pas te laten maken. Vergeet deze niet mee te nemen naar het ziekenhuis.

