Patiëntinformatie

Huidpriktest op de polikliniek KNO
Uw behandelend arts/huisarts heeft een huidpriktest aangevraagd omdat u
misschien een allergie heeft.

Uw behandelend arts/huisarts heeft een huidpriktest aangevraagd omdat u misschien een allergie
heeft. Deze test wordt gedaan op de polikliniek Keel, Neus en Oorheelkunde (KNO) van het Maastricht
UMC+.
U vindt de polikliniek KNO op niveau 2, route H-2 (groen).
In dit blad krijgt u informatie over de huidpriktest.

Wat zijn allergenen?
Om een eventuele allergie vast te stellen, testen wij u met allergenen.
Allergenen zijn eiwitten die allergische reacties kunnen opwekken. Allergenen komen voor in de lucht
zoals:
• huisstofmijt;
• pollen;
• huidschilfers van dieren.
Ze komen ook voor als schimmels in voedingsmiddelen, geneesmiddelen en in gifstoffen van insecten.
Van deze allergenen wordt een algemene stof gemaakt die bij de huidpriktest gebruikt wordt.

Voorbereiding
Wij kunnen dit alleen goed testen als u:
• Geen bodylotion crèmes en dergelijke op uw armen smeert op de dag van het onderzoek.
• Stopt met de antiallergie medicijnen (antihistaminica) twee dagen voor de
huidpriktest. Antiallergie medicijnen zijn bijvoorbeeld: Aerius, Xyzal, Telfast en Claritine.
Let op! Neusspray mag u blijven doorgebruiken.
• Aangeeft aan de doktersassistente als u denkt flauw te vallen tijdens deze test. We doen de test dan
liggend.

Hoe werkt een allergietest?
U krijgt een klein prikje in de huid met
allergenen, die door de huid worden
opgenomen. Wij testen ongeveer 10
verschillende stoffen bij u. Na 15 minuten
kijken we of er een allergische reactie
optreedt. Als er sprake is van een allergische
reactie dan ziet u een rood bultje, zoals een
muggenbultje, verschijnen. Als dit het geval is
dan omcirkelen we dit met een speciale pen.
Als er geen bultje verschijnt, is er bij u niet
direct sprake van een allergische reactie.
Dit onderzoek duurt ongeveer 10 tot 15
minuten.
Binnen 30 minuten verdwijnen de mogelijke
bultjes (allergische reacties), die tijdens het
test zijn ontstaan.

Mogelijke bijwerkingen
Zelden treedt ergens anders in het lichaam een reactie op. Als u na de allergietest, tijdens het wachten,
last krijgt van onderstaande klachten moet u dit direct melden aan de balie bij een medewerker.
• niezen;
• jeuk in de ogen;
• kortademigheid.
De KNO-arts kan deze klachten meteen behandelen.

Klachten thuis
Het komt zelden voor dat u thuis klachten krijgt. Als dit toch gebeurt, neem dan contact op met de
Polikliniek KNO. Telefoonnummer 43-387 54 00.
Buiten kantooruren en in het weekend neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp (SEH).
Telefoonnummer 043-387 67 00.

Uitslag
De KNO-arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek KNO. Ook
vertelt hij u hoe u het beste met uw allergieën kunt omgaan en welke medicatie u eventueel krijgt
voorgeschreven.
Als u nog geen afspraak hiervoor heeft, maak deze dan aan de balie na het onderzoek of telefonisch
043-387 54 00.

Contact

Website

Hebt u na het lezen van deze informatie nog
vragen, neem dan contact op met de
polikliniek KNO.

• www.mumc.nl
• www.kno.mumc.nl

Polikliniek KNO 043-387 54 00 (tijdens
kantooruren)
Spoedeisende Hulp (SEH) 043- 387 67 00
(buiten kantooruren)
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