
 Allergietest: onderzoek met huidpriktesten

Binnenkort wordt er bij u een allergietest gedaan  
naar een mogelijke inhalatie- of voedselallergie.  
Deze test wordt ook wel een huidpriktest genoemd.  
In deze flyer leest u wat het onderzoek inhoudt en  
hoe u zich kunt voorbereiden.

Wat houdt het onderzoek in
De afspraak van het onderzoek duurt 
ongeveer 45 minuten. Afhankelijk van de 
hoeveelheid te testen allergenen krijgt u op 
beide onderarmen druppeltjes waarin een 
allergeen zit. Een allergeen is een stof 
waarvoor u allergisch kunt zijn. De druppels 
zullen een voor een met een klein naaldje 
(speldenprik) worden aangeprikt, zodat een 
kleine hoeveelheid in de huid kan doordringen. 
Na ongeveer 20 minuten kan er een reactie 
worden `afgelezen` van de huid.

Voor het onderzoek 
•  Smeer de huid van uw onderarmen op de 

dag van het onderzoek niet in met crème  
of lotion.

•  U dient vier dagen voorafgaande aan de test 
te stoppen met het slikken van medicijnen 

die een allergische reactie verminderen, de 
antihistaminica. Indien u niet precies weet 
om welke medicatie het gaat, neem dan 
gerust contact met ons op.

Na het onderzoek 
De huid kan door een allergische reactie  
of het prikken rood zien en/of opgezet zijn.  
U kunt jeuk ervaren. Houd de huid droog tot 
een dag na de test. Indien er 24 uur na de  
test een reactie optreedt dan neemt u contact 
op met de kliniek.

Tot slot 
Als u na het lezen van deze flyer nog vragen 
heeft, kunt u altijd contact opnemen met de 
Mauritskliniek. Wij zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur 
telefonisch bereikbaar op 088 - 628 7400.
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mauritskliniek.nl  info@mauritskliniek.nl

T 088 - 628 7400

Wij staan voor hoge kwaliteit zorg  
op een prettige manier.  
Persoonlijk, duidelijk, goed geregeld. 


