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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Waarom deze test?
U bent langs geweest bij de dermatoloog (huidarts) met klachten die er op 
kunnen wijzen dat u allergisch (overgevoelig) bent voor bepaalde stoffen; 
dit zijn de ‘inhalatie of voedselallergenen’. Om te onderzoeken om welke 
stoffen het gaat heeft de polikliniekassistente een afspraak met u gemaakt 
vooreen paar testen. Hieronder kunt u informatie lezen over inhalatie en 
voedselallergieën, de priktesten, hoe u zich kunt voorbereiden en hoe het 
na dit onderzoek verder gaat.

Wat is een inhalatieallergie?
Een inhalatieallergie is soms een heftige reactie van het lichaam wanneer 
het door inademing in aanraking komt met een bepaalde stof. Deze reactie 
uit zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een loopneus, 
kortademigheid, tranende of jeukende ogen of door huiduitslag.
Sommige mensen hebben aanleg voor een allergie, zich uitend in 
hooikoorts, galbulten, constitutioneel (aangeboren) eczeem of bronchitis. 
We zien vaak in één familie dat meerdere leden last hebben van deze 
allergologische aanleg, omdat het erfelijk bepaald is. Deze aanleg heet 
atopie. Als mensen met deze aanleg in contact komen met de stoffen 
warvoor ze allergisch zijn, zoals graspollen, huisstofmijt, huidschilfers van 
de hond en kat of in zeldzame gevallen met bepaalde voedingsmiddelen, 
dan kunnen de klachten (opnieuw) ontstaan of verergeren. Deze stoffen 
noemen we inhalatieallergenen. Dit onderzoek is bedoeld om te kijken of bij 
u een aanleg voor allergie bestaat.

Wat is een voedselallergie?
Voedselallergie komt steeds vaker voor. De diagnose (bepalen wat het 
precies is) is niet alleen moeilijk te stellen doordat we met onze  voeding 
een groot aantal verschillende stoffen binnen krijgen, maar ook omdat de 
symptomen van voedselallergie sterk kunnen variëren. Van bultjes, jeuk en 
maag-en darmklachten tot een lusteloos gevoel. Echte voedselallergie 
komt het meest voor bij kinderen onder de drie jaar maar kan ook bij 
volwassenen voorkomen. Bekende allergenen zijn: koemelk, eieren, pinda`s, 
vis, noten, schaal of schelpdieren.
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De priktesten
De priktest is een  test die via de huid wordt gedaan door de 
polikliniekassistent op de polikliniek dermatologie. Bij dit onderzoek krijgt u 
op de onderarmen een aantal prikjes en krasjes in de huid. Na ongeveer een 
half uur kan de arts bepalen welke prikjes en/ of krasjes gereageerd 
hebben. Reacties die in de loop van de dag of de volgende dag optreden 
tellen voor het beoordelen van het onderzoek niet mee.
Wanneer een allergie bij u wordt gevonden, krijgt u hiervan schriftelijk 
bericht mee.

Uw voorbereidingen op de priktesten
Om de allergietest niet nadelig te beïnvloeden is het belangrijk dat u drie 
dagen voor het onderzoek eventueel voorgeschreven tabletten voor allergie 
niet inneemt; tenzij anders wordt afgesproken. Op de dag van het 
onderzoek gelieve géén bodymilk, crème of olie op uw armen smeren.

Wat te doen bij ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of om andere redenen niet kunt komen. neem dan zo snel 
mogelijk contact op met de polikliniek Dermatologie. In uw plaats kan een 
andere patiënt geholpen worden. Er kan dan direct een nieuw afspraak 
gemaakt worden.

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.15 - 16.30 uur.
Het telefoonnummer is: T 010 2975230

Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen, neemt u dan contact 
op met de medewerkers van de polikliniek Dermatologie.

www.ikazia.nl
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