Patiëntinformatie

Allergietesten
Allergie huidpriktest

Na overleg met uw behandelend arts is besloten om te testen of u allergisch bent voor bepaalde
stoffen. Dit kunnen inhalatie allergenen zijn (stoffen die u via de luchtwegen binnen krijgt) zoals:
pollen, huisstofmijt en verschillende huisdieren. Of verschillende voedingsmiddelen zijn. De testen
vinden plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2.
Volg route G - groen.
Na het onderzoek kunt u direct weer naar huis.

“

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk
door aan de afdeling Longfunctie.

Voorbereiding
De allergie test wordt meestal uitgevoerd op uw onderarmen en/of uw rug. Draag daarom gemakkelijke
kleding. Gebruikt u medicijnen die de test kunnen beïnvloeden, dan heeft uw behandelend arts of
huisarts dit met u besproken. Zijn er toch nog vragen over het gebruik van bepaalde medicijnen voor
het onderzoek, neem dan contact op met uw behandelend arts of uw huisarts.

Onderzoek
Er kan een standaard allergietest of een voedselallergietest bij u worden uitgevoerd. Beide
onderzoeken gebeuren op dezelfde manier. Bij het onderzoek worden er druppeltjes vloeistof
(allergenen) aangebracht op uw onderarm of rug. Deze druppeltjes worden met een klein prikkertje
aangeprikt, net in de huid. Nu kan er binnen een kwartier een reactie ontstaan in de vorm van een
jeukend bultje. De ontstane reacties worden opgemeten en gerapporteerd. Per allergietest, duurt het
onderzoek ongeveer 30 minuten.
Tijdens het onderzoek kunt u eventueel nog vragen stellen aan de longfunctieanalist.

Standaard allergietest:

Voedselallergietest:

De volgende allergenen worden getest bij de
standaard allergietest.

De volgende allergenen worden getest bij de
voedselallergietest.

Huisstofmijt
Latex
Pollen
Schimmels
Huisdieren

Koemelk
Kippenei
Tarwemeel
Noten
Fruit
Vis en Schaaldieren

Na het
onderzoek

Mogelijke
complicaties

Wanneer u voor het
onderzoek, in overleg met
uw arts, tijdelijk met uw
medicatie bent gestopt,
mag u nu weer uw
medicatie innemen. U kunt
na het onderzoek weer naar
huis en zelf met de auto of
het openbaar vervoer
reizen.

Allergie onderzoek kan
leiden tot jeukende bultjes
die vanzelf weer weg gaan.

De uitslag
Uw behandelend arts
informeert u over de uitslag
bij de eerstvolgende
afspraak op de polikliniek.
Bent u door uw huisarts
verwezen, dan krijgt u de
uitslag via uw huisarts.

Contact
Heeft u vragen met betrekking tot uw
doorverwijzing, dan kunt u contact opnemen
met uw huisarts of specialist.
Heeft u vragen over het onderzoek, neem dan
contact met ons op.
Afdeling Longfunctie
T: 043 -387 72 25
maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:00
uur
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Websites
www.mumc.nl
https://longziekten.mumc.nl/longfunctie
gezondidee.mumc.nl

