Allergietest
Aanmelden
Bij binnenkomst in het Laurentius Ziekenhuis meldt u zich aan bij een van de aanmeldzuilen in de entreehal
en controleert u uw gegevens. Vervolgens krijgt u een dagticket. Met dit ticket meldt u zich aan bij de zuil op
de longfunctieafdeling (route 1.12). U kunt daarna plaatsnemen in de wachtruimte.
Doel van het onderzoek
Onderzoeken of er een overgevoeligheid bestaat voor een bepaalde stof, allergenen genaamd.
Voorbereiding
Voorafgaand aan het onderzoek stopt u tijdelijk bepaalde medicijnen. U hoort dit van uw arts en/of van de
poli assistente en u kunt dit lezen in onderstaand overzicht.
Ook mag u op de dag van het onderzoek geen bodylotion of crème op uw onderarmen gebruiken.
Na het onderzoek kunt u uw medicijnen weer volgens voorschrift gebruiken.
Tijdelijk stoppen van medicijnen
Medicijnen zijn vaak onder verschillende namen te verkrijgen. Het kan dus zijn dat een medicijn dat u
gebruikt niet in onderstaand overzicht staat. Bij twijfel of u het medicijn tijdelijk moet stoppen, kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met de poli longgeneeskunde, telefoon (0475) 38 26 42.
4 dagen voor het onderzoek
stoppen
 Aerius (desloratadine)
 Allegra (fexofenadine
hydrocloride)
 Allerfee (loratadine)
 Atarax (Hydroxyzine
dihydrochloride)
 Cinnarizine (cinnarizine)
 Claritine (loratadine)
 Ebastine (ebastine)
 Fenistil (dimetindeen)
 Hormoonzalven
 Hydroxine (hydroxine)
 Kestine (ebastine)
 Mizollem (mizolastine)
 Mebhydroline (mebhydroline)
 Nedeltran (alimemazine)
 Neusdruppels en neussprays

Werkzame stof staat tussen
haakjes
 Phenergan (promethazine)
 Polaramine
(dexchloorfeniramine)
 Primatour (cinnarizine en
chloorcyclizine)
 Promethazine
(ipecacuanhatinctuur en
sulfoguaiacolaatkalium)
 Reactine (cetirizine)
 Rupafin (rupatadine)
 Semprex (acrivastine)
 Sinequan (doxepine)
 Tavegil (clemastine)
 Telfast (fexofenadube)
 Tinset (oxatomide)
 Tridulan (terfenadine)
 Xyzal (levocetirizine dichl.)
 Zaditen (ketotifen)
 Zyrtec (cetirizine)

Het onderzoek
Meestal worden ongeveer 15 verschillende teststoffen (allergenen genaamd) gebruikt bij een allergietest.
Afhankelijk van de aanvragend arts kan dit aantal afwijken.

De longfunctie-analist markeert met een ballpoint of tape de plaatsen voor de prikjes op de onderarmen.
Van elk allergeen wordt vervolgens een druppeltje aangebracht op een gemarkeerde plaats. Met een
speciaal prikkertje wordt door de druppel in de huid geprikt. Hierdoor wordt het druppeltje in contact gebracht
met het weefsel net onder de opperhuid. Dit prikje is vrijwel pijnloos. Na 15 minuten wachten kan worden
aangetoond of er een overgevoeligheid bestaat.

Het aanbrengen van de druppels op de onderarm

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u daarmee vóór het onderzoek terecht bij uw
behandelend arts of de longfunctie-analist.
Verhinderd
Wilt u bij verhindering even contact opnemen met de Longfunctieafdeling? Wij zijn op werkdagen te bereiken
van 8.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer (0475) 38 26 42.
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