Informatie

Allergiehuidtest bij de
longartsen
Allergiehuidtest
Dit is een onderzoek om na te gaan voor welke stoffen u overgevoelig bent.
Wat is allergie
Een allergie is een reactie op stoffen, welke normaal geen reactie opwekken.
Voorbereiding thuis
Indien u medicijnen gebruikt, is overleg met de longarts nodig.
Let op: u moet één week voor de test stoppen met uw allergietabletten. Verder
zijn er geen speciale voorbereidingen.
Vergeet bij uw komst naar het ziekenhuis uw registratiekaart niet.
In het ziekenhuis
locatie Helmond
Vanuit de centrale hal van het ziekenhuis volgt u de borden ‘Longartsen’ naar
de polikliniek op de begane grond. Meld u aan de balie.
Het onderzoek
Op de onderarmen of op de rug worden een aantal druppeltjes, met daarin opgelost verschillende stoffen, geplaatst. Vervolgens worden deze druppeltjes
met een lancetje (prikkertje) even doorgeprikt tot net in de huid. Stoffen die
bijvoorbeeld onderzocht worden zijn: huisstofmijt, graspollen, kattenhaar,
hondenhaar of bijen- en wespengif.
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De meeste mensen ervaren hierbij vrijwel geen pijn, maar ervaren het doorprikken als licht gevoelig.
Als alle druppeltjes zijn doorgeprikt wordt de overtollige vloeistof met een tissue weggehaald en mag u 15
minuten in de wachtruimte plaatsnemen.
Het lichaam kan op de prikplaatsen reageren op de stoffen met zwelling en roodheid. Bij die stoffen waar u
allergisch voor bent ontstaat een zwelling van enkele millimeters. Op plaatsen waar stoffen zijn aangebracht
waarvoor u niet allergisch bent, ontstaan geen zwellingen. Wel kan roodheid optreden.
Na 15 minuten kijkt de laborant(e) of er zwelling is op de plaats waar de stoffen zijn aangebracht. Indien dit het
geval is, wordt de grootte van de zwelling gemeten. De grootte is een maat voor hoe allergisch u bent voor de
desbetreffende stof.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt inclusief de wachttijd ongeveer 25 minuten.
De uitslag
De uitslag van het onderzoek zal door uw behandelend specialist bij uw volgende polikliniekbezoek worden
verteld.
Verhinderd
Mocht u om wat voor reden ook verhinderd zijn, geeft dit dan zo spoedig mogelijk door aan de polikliniek van
de longartsen.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek van de longartsen.

Telefoonnummers en adressen

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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