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Toelichting

Dit logboek is bedoeld als schakel tussen de verschillende 
zorgverleners rondom het kind met voedselovergevoeligheid.
Het is de bedoeling dat behandelaars in dit logboek be-
langrijke gegevens en adviezen noteren. Zo is iedereen met 
behulp van dit logboek op de hoogte van elkaars beleid en 
kunnen afspraken goed op elkaar worden afgestemd. Door 
een betere communicatie kan voorkomen worden dat er 
onderzoeken, voedselprovocatietests of andere zaken dubbel 
gebeuren. 

Dit logboek biedt een overzicht van alle zorg. Ouders (en 
kind) kunnen de informatie thuis nalezen, zodat er over 
gemaakte afspraken geen onduidelijkheden ontstaan. Tevens 
kan men vragen of opmerkingen voor een volgende afspraak 
noteren zodat men deze met de behandelaar kan bespreken. 
Hierdoor wordt samenwerking bevorderd en het stellen van 
onnodige vragen op het spreekuur voorkomen.

Dit logboek wordt thuis bewaard.  Neem het mee bij iedere 
afspraak en leg het voor aan alle zorgverleners zoals de huis-
arts, huidarts, eczeemverpleegkundige, allergoloog, diëtist of 
andere zorgverlener. 

Dit logboek is een initiatief van de Stichting VoedselAllergie.



Medische gegevens

Diagnose(s)

Allergische klachten

Familie anamnese

Andere aandoeningen die van belang kunnen zijn

Relevante uitslagen allergietests:

RAST

Huidtest

Voedselprovocatietests 



Dieetadvies  Naam Begin Einde
(beknopt, zie ingevoegde dieetlijst) behandelaar

Overige behandelingen



Medicatie tabel

Naam medicijn dosis Hoeveelheid + tijdstip Begin Stop Arts

 8.00 12.00 17.00  22.00  
datum datum

 
 uur uur uur uur



Voedselovergevoeligheidsreacties;
Adviezen, aandachtspunten en afspraken (behandelaar)
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Te bespreken voedselovergevoeligheidsreacties,  
opmerkingen en vragen van ouders en kind
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Voor het bestellen van brochures of andere specifieke informa-
tie over voedselovergevoeligheid, kunt u contact opnemen met 
het bureau van de Stichting VoedselAllergie.

De Stichting VoedselAllergie geeft onder andere de volgende 
brochures uit:
• Algemene brochure Voedselovergevoeligheid;
• Koemelkallergie;
• Preventie;
• Anafylaxie;
• Voedselprovocatietests;
• Voedselallergie bij eczeem;
• Voeding en gedrag;
• Vakantiebrochure;
• Schoolbrochure.














