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Priktest allergie bepaalde stoffen

U krijgt binnenkort een huidallergietest. Deze test wordt ook wel priktest
genoemd. U komt hiervoor naar de polikliniek hart-long centrum Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. In deze folder leest u hoe het
onderzoek in zijn werk gaat en hoe u zich kunt voorbereiden.

Waarom dit onderzoek?
Met dit onderzoek kijken we of u allergisch (overgevoelig) bent voor bepaalde
stoffen. Deze stoffen heten inhalatieallergenen. U krijgt deze test om te onderzoeken om welke stoffen het gaat.

Wat is een inhalatieallergie?
Als u een inhalatieallergie heeft, kunt u heftige lichamelijke reacties krijgen op
stoffen die u inademt. Dit kunnen stoffen zijn zoals graspollen, huisstofmijt of
huidschilfers van de hond en kat. Als u in contact komt met deze stoffen, krijgt
u binnen 20 minuten last van:
•	een loopneus
•	benauwdheid
•	tranende of jeukende ogen
•	huiduitslag (galbulten of eczeem)
Of als u hier al last van heeft, verergeren de klachten bij contact met bovenstaande stoffen. De allergische aanleg is vaak erfelijk bepaald en komt dan ook
bij meerder familieleden voor. Deze aanleg heet atopie.

Uw voorbereiding
De test wordt op uw onderarmen gedaan. Daarom is het handig als u uw mouwen gemakkelijk kunt opstropen. Op de dag van het onderzoek mag u geen
bodymilk of crème op uw armen smeren.

Uw onderzoek
Een longfunctieanalist voert de priktest (of intracutane test) uit. Hij brengt met
een prikje kleine hoeveelheden stoffen (allergenen) in de huid van uw onderarm. Deze prikjes zijn vrijwel pijnloos. Na ongeveer 20 minuten kan een kleine
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jeukende rode bult ontstaan op de plaats van het prikje. U bent dan allergisch
voor die stof. Na enige uren verdwijnt de bult.
Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.
Uw medicijngebruik
Gebruikt u hooikoortstabletten (antihistaminica)? Dan moet u 2 dagen
voor de allergietest stoppen met het slikken van deze medicijnen.
Antihistaminica beïnvloeden namelijk de uitslag van het onderzoek.
Als u twijfelt, neem dan contact op met de polikliniek hart-long centrum,
huisadres 138, telefoon 072 - 548 2700.
Astmamedicatie, zoals een inhaler, kunt u gewoon blijven gebruiken.

Stel uw vragen
Heeft u vragen tijdens het onderzoek? Stel deze dan gerust tijdens het onderzoek aan de longfunctieanalist.

De uitslag
Aan het eind van het onderzoek bespreekt de longfunctieanalist met u voor
welke stof u allergisch bent.
De longarts bespreekt met u of u een behandeling nodig heeft. Van hem krijgt u
ook adviezen om uw klachten te voorkomen.

Uw vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de
medewerkers van de polikliniek hart-long centrum, huisadres 138, locatie Alkmaar. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur, telefoon
072 - 548 2700.
E-mail: polikliniekhlc@nwz.nl
Meer informatie: hartlongcentrum.nwz.nl
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Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl.
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