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Neus provocatie-
onderzoek



Door middel van deze informatiefolder wil het 

Maasstad Ziekenhuis u enige uitleg geven over het 

neusprovocatieonderzoek. Hierin worden een aantal 

onderzoeksmethoden besproken.

Wij adviseren u deze informatie goed te lezen.

Algemeen
Het neusslijmvlies kan op diverse manieren en 

door allerlei stoffen reageren. Om na te gaan of 

uw neusklachten hiermee samenhangen, kunnen 

verschillende neusprovocatieonderzoeken worden 

gedaan. Het onderzoek kan met meerdere patiënten 

tegelijk plaats vinden op de polikliniek Allergologie.

De voorbereiding
Het slijmvlies van de neus moet een kwartier aan 

de temperatuur en de luchtvochtigheid van de 

onderzoeksruimte wennen. Om het onderzoek te 

kunnen laten slagen dient u voor het onderzoek te 

stoppen met de volgende medicijnen:

 − Eén maand voor het onderzoek met Corticoïd-

neusspray bijvoorbeeld flixonase, avamys, 

beconase, nasacort en nasonex.

 − Twee weken voor het onderzoek met 

natriumcromoglycaat neusspray, bijvoorbeeld 

allergocom.



 − Twee dagen voor het onderzoek met livocab 

neusspray.

 − Minimaal twee weken voor het onderzoek met 

prednison tabletten.

 − Drie dagen voor het onderzoek montelukast 

tabletten.

 − Drie dagen voor het onderzoek met tabletten 

tegen allergie.

 − 24 uur voor het onderzoek middelen die het 

neusslijmvlies beïnvloeden als bijvoorbeeld: 

otrivin, xylometazoline druppels of spray.

Uw medicatie voor de longen en ogen kunt u blijven 

gebruiken. Andere medicijnen kunnen in principe de 

test niet beïnvloeden. In geval van twijfel moet u met 

de arts overleggen.

Het onderzoek
Eerst wordt een neutrale vloeistof in uw neus 

gesprayd. Daarna wordt in opklimmende 

verdunningen in één neusgat het allergeen gesprayd. 

Aan de hand van symptoomscores wordt de test 

beoordeeld. Uw arts bespreekt de resultaten met u. 

De test duurt circa 60 minuten.
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Wanneer kan het onderzoek niet doorgaan:
 − Indien u vergeten heeft de medicijnen op tijd 

te stoppen.

 − Bij infecties van de neus en/of bijholtes.

Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, 

verzoeken wij u om de afspraak tijdig (minimaal 48 

uur van tevoren) telefonisch af te zeggen en een 

nieuwe afspraak te maken.

Tot slot
Deze folder is een aanvulling op de mondelinge 

informatie die u ontvangt van de arts. Hierdoor 

is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na 

te lezen. Indien u nog vragen heeft, kunt u deze 

altijd stellen aan de arts, die ook de uitslag van het 

onderzoek met u bespreekt.

De polikliniek Allergologie is te bereiken op 

telefoon (010) 291 22 15.



PATIËNTENINFORMATIE



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.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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