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Priktesten voor longpatiënten

Waarom deze test?
U gaat een bezoek brengen aan de dermatoloog (huidarts) met klachten die 
er op kunnen wijzen dat u allergisch (overgevoelig) bent voor bepaalde 
stoffen; dit zijn de zogenoemde inhalatie of voedselallergenen. Om te 
onderzoeken om welke stoffen het gaat heeft de polikliniekassistente een 
afspraak met u gemaakt voor enkele testen. Hieronder kunt u informatie 
lezen over inhalatieallergieën en de priktesten, hoe u zich kunt voorbereiden 
en hoe het na dit onderzoek verder gaat.
Bij het eerste bezoek aan de dermatoloog zal hij met u het onderzoeksplan 
bespreken. Vervolgens worden hiervoor afspraken met u gemaakt.

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.
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De priktesten
De priktest is een intracutane test (oftewel een test die via de huid wordt 
gedaan door de polikliniekassistent op de polikliniek dermatologie). 
Bij dit onderzoek krijgt u op de bovenarmen een aantal prikjes of krasjes in 
de huid. Na ongeveer een half uur kan de arts bepalen welke prikjes 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. Zo nodig volgt enkele weken na het onderzoek een gesprek 
met uw behandelend arts om de uitslag van het onderzoek te bespreken.

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 verhinderd bent uw afspraak na te 
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 het onderzoek nog vragen, neemt u dan contact 
op met de medewerkers van de polikliniek Dermatologie.
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