PATIËNTEN
INFORMATIE

Percutane
huidtest

Testen van een allergische reactie
Door middel van deze folder wil het Maasstad
Ziekenhuis u enige informatie geven over het
onderzoek. Wij adviseren u deze informatie
zorgvuldig te lezen.
Algemeen
Een allergie is een reactie van het lichaam op
onschadelijke stoffen. Deze stoffen worden
allergenen genoemd en komen zowel in voeding als
in de lucht voor.
Het lichaam van een allergiepatiënt reageert op
allergenen door antistoffen te maken. Bij herhaald
contact ontstaat een allergische reactie die klachten
veroorzaakt.
Voorbeelden van allergenen zijn:
−− In voeding:
– koemelk, ei, noten, fruit.
−− In de lucht:
– pollen, huidschilfers van dieren, huisstofmijt,
schimmels.
Doel
Om te beoordelen of uw klacht(en) veroorzaakt
worden door één of meerdere allergenen wordt een
huidtest, door middel van prikjes in de huid, verricht.

Voorbereiding
Om het onderzoek te kunnen laten slagen is het van
belang dat u:
−− Geen uitslag op de binnenkant van de
onderarmen heeft.
−− Op de dag van het onderzoek helemaal niets op
uw onderarmen smeert.
−− Twee weken van tevoren stopt met het smeren
van een zalf op corticosteroïd basis (hormoon
houdende zalf) op de onderarmen.
−− 72 uur van tevoren stopt met het innemen van
geneesmiddelen tegen allergie zogenaamde
antihistaminica (zie lijst).
Het onderzoek
De huidtest wordt op uw onderarm(en) uitgevoerd.
Het aantal te testen allergenen kan variëren van 1 tot
30. De assistente zet streepjes op de binnenzijde van
uw onderarm(en). Aan weerszijde van elk streepje
wordt een druppel met allergenen aangebracht.
De allergenen zijn in een lage concentratie in een
vloeistof opgelost. De druppels mogen niet door
elkaar vloeien.
Om een allergische reactie uit te lokken moet het
allergeen net in de huid komen. Dit wordt bereikt
door met een prikkertje door de druppel in de huid
te prikken. Dit voelt aan als een speldenprik. Daarna
worden de druppels verwijderd. Na 12 tot 15 minuten
wordt de huidtest beoordeeld.
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Een positieve allergische reactie lijkt een beetje op
een muggenbult; jeuk, een bobbeltje en roodheid.
Deze reactie verdwijnt binnen een uur. De uitslag
wordt vergeleken met een controle die alleen de
negatieve oplosvloeistof bevat, en een positieve
controle die histamine bevat.
Sommige voedingsmiddelen worden getest via
een zogenoemde prik-priktest. Hierbij wordt het
prikkertje eerst in het voedingsmiddel geprikt en
dan direct in de huid gezet.
De resultaten van de test worden met de arts
besproken.
Bijwerkingen
Naast jeuk ter plaatse komt het zelden voor dat er
andere klachten optreden. Er is een kleine kans dat
de allergische reactie zich in het lichaam uitbreidt.
Zeldzaam is een anafylactische reactie. Mocht u
toch, direct na de test, klachten als niezen, jeuk aan
de ogen, kortademigheid of duizeligheid krijgen,
meld dit dan meteen.
Tot slot
Indien u na het lezen van deze informatie nog
vragen heeft, kunt u deze altijd stellen aan de
arts of de assistente. Het telefoonnummer van de
polikliniek Allergologie is (010) 291 22 15.
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Medicijnen die de huidtest beïnvloeden:
Merknaam
Acrivastine
Alimemazine
Cetirizine
Cinnarizine
Clemastine
Cyclizine
Cyproheptadine
Deptropine
Desloratadine
Dexchloorfeniramine
Difenhydramine
Dimetidine
Ebastine
Fexofenadine
Hydroxyzine
Ketotifen
levoceterizine
Loratadine
Mebhydroline
Meclozine
Mequitazine
Mizolastine
Oxatomide
Oxomemazine
Promethazine
Rupatadine
Terfenadine
Thiazinamium
........................

Merknaam
Semprex
Nedeltran
Zyrtec
Cinnipirine
Tavegil
Marzine
Periactin
Deptropine FNA
Aerius
Polaramine
Dramamine
Fenistil
Kestine
Telfast
Atarax/Navicalm
Zaditen
Xyzal
Claritine/Allerfree
Incidal
Suprimal
Mircol
Mizollen
Tinset
Doxergan
Phenergan
Rupafin
Triludan(Forte)
Multergan
..................

In geval van twijfel kunt altijd met de arts
overleggen.

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.
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