Allergietest
–
U krijgt een allergietest op de polikliniek interne geneeskunde om te onderzoeken of u
overgevoelig bent voor lichaamsvreemde stoffen.

Wat houdt de allergietest in?
Om precies uit te zoeken op welke stoffen u overgevoelig reageert wordt een huidtest gedaan.
U krijgt een aantal prikken met allergenen (lichaamsvreemde stoffen) op de huid van uw arm.
Op de plaats van de prik kan de huid rood en dik worden. Om te controleren of de allergietest
goed werkt krijgt u nog twee prikken.
De ene prik bevat een oplosmiddel. Uw huid wordt hier niet rood of dik van.
De andere prik bevat een oplosmiddel met histamine. Uw huid wordt hier rood en dik van.
Histamine is een stof die het lichaam aanmaakt tijdens een allergische reactie.

Hoe lang duurt de allergietest?
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Na de prikken wacht u 15 minuten in de
wachtkamer. Daarna wordt de allergietest afgelezen, er wordt gekeken hoe uw huid reageert
op de allergenen. De internist bespreekt samen met u welke behandeling voor u geschikt is.

Voorbereidingen voor het onderzoek.







U krijgt een lijst mee. Op deze lijst staan de medicijnen waarmee u moet stoppen voor het
onderzoek.
Twijfelt u of u mag stoppen met deze medicijnen? Vraag dat dan aan de arts die de
medicijnen heeft voorgeschreven, de internist of uw huisarts.
Draag kleding, die makkelijk zit.
Op de dag van het onderzoek neemt u geen bètablokker in, tenzij u anders heeft overlegd
met uw arts. Dit staat ook op bovengenoemde lijst.
Gebruik geen bodylotion of zalf op de armen.

Wanneer gaat het onderzoek niet door?




U heeft toch medicijnen ingenomen die op de lijst staan (tenzij u anders overlegd heeft
met de internist).
U bent verkouden, grieperig of algeheel niet lekker.

Kunt u niet komen? Belt u dan zo snel mogelijk af. We kunnen dan een andere patiënt op de
afspraaktijd inplannen.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Belt u dan met polikliniek interne
geneeskunde (023) 224 0050

Waar zijn we te vinden?
Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
(023) 224 0000

Spaarne Gasthuis
Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

Spaarne Gasthuis
Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Spaarne Gasthuis
Heemstede
Händellaan 2A
2102 CW Heemstede
info@spaarnegasthuis.nl
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