
 Allergietest: onderzoek met plakproeven

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

Wat houdt het onderzoek in
Voor het onderzoek maakt u drie afspraken  
in één week: op maandag, woensdag en 
donderdag of op dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Op de eerste afspraak brengt de 
assistent de plakproeven aan. De te testen 
stoffen worden met een speciale pleister  
op uw rug geplakt. Deze pleisters worden 
afgedekt zodat ze goed blijven zitten. Op  
de tweede afspraak verwijdert de assistent  
de pleisters en worden de gegevens afgelezen. 
De derde afspraak is op het spreekuur bij de 
dermatoloog. De dermatoloog bespreekt de 
uitslag van het onderzoek met u en geeft u 
indien nodig advies. In sommige gevallen is een 
vervolgonderzoek nodig. Het onderzoek geeft 
geen pijnklachten.

Voor het onderzoek 
•  Stel uw rug twee weken voor het onderzoek 

niet bloot aan zonlicht of de zonnebank.
•  Smeer uw rug het weekend voor het 

onderzoek niet in met hormoonzalf.
•  Smeer uw huid op de dag van het onderzoek 

niet in met crème of lotion. 
•  Mannen met een behaarde rug dienen deze 

voor het onderzoek te ontharen.

Tijdens het onderzoek 
•  Zolang de pleisters op uw rug zitten, mag  

de rug niet nat worden. U mag niet douchen 
en niet sporten. Na de afspraak met de 
dermatoloog, de derde afspraak, mag u  
deze activiteiten pas weer her vatten.

•  Vermijd intensief bewegen van de rug zoals 
zware arbeid, tillen, veel bukken, wrijven  
en krabben.
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•  Tijdens de test kunt u jeuk hebben.  
Dit betekent niet direct dat u allergisch bent 
voor een van de stoffen, maar dit kan een 
reactie zijn op de pleisters. 

•  Eventuele donkere plekken die u door  
de pleisters heen ziet, zijn geen allergische 
reacties, maar kleurstoffen van het geteste 
materiaal.

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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