Priktest
Allergie onderzoek

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Een priktest is een allergie onderzoek. Als iemand allergisch is,
reageert het lichaam extra gevoelig op bepaalde stoffen. Tijdens dit
onderzoek wordt uitgezocht of u allergisch bent voor stoffen
waarvoor allergie regelmatig voorkomt. In deze folder kunt u lezen
wat u kunt verwachten bij een priktest.
U kunt op vele verschillende stoffen reageren. Bijvoorbeeld op dierenhaar,
dierenschilfers, stuifmeel, schimmelsporen, huisstofmijt en/of voedsel. U
kunt hier verschillende klachten van krijgen. Dit kan zich uiten in hooikoorts,
astma of een bepaalde vorm van eczeem (atopisch of constitutioneel
eczeem).

Voorbereiding
Als u gebruik maakt van medicijnen tegen jeuk of hooikoorts (zogenaamde
anti-histaminica) is het belangrijk dat u drie dagen voor de priktest deze
tabletten niet meer slikt, omdat deze de test negatief kunnen beïnvloeden.
Op de dag van het onderzoek is het belangrijk dat u geen zalf, crème, lotion
of zeep op de onderarmen gebruikt. Dit kan de test beïnvloeden.

Onderzoek
Eerst doet de assistente verschillende soorten druppels op de huid van de
onderarm. Elke druppel bevat een andere stof die een allergische reactie kan
geven, zoals bijvoorbeeld stuifmeel en kattenharen. Op de plaats waar de
druppel ligt, prikt de assistente met een klein naaldje in de huid. Dit doet
nauwelijks pijn. Dit gebeurt bij elke druppel op de onderarm. Aansluitend dept
de assistente de druppels weg.

Uitslag
Nadat u geprikt bent, hebben de oplossingen de tijd nodig om eventueel een
reactie aan te gaan met de huid. Dit duurt ongeveer twintig minuten. Deze
tijd brengt u door in het ziekenhuis of het spreekuurcentrum. Daarna bekijkt
de dermatoloog de onderarmen en bespreekt met u de resultaten.
Na de test kunt u alle dagelijkse bezigheden hervatten. Tabletten tegen jeuk
of hooikoorts mag u slikken zoals u gewend bent en u kunt ook weer zalf of
zeep gebruiken.

Vragen
Heeft u vragen over dit onderzoek, neem dan gerust contact op met de
polikliniek dermatologie:
Polikliniek Ede, (0318) 43 43 45
Polikliniek Barneveld, (0342) 40 33 40
Polikliniek Veenendaal, (0318) 43 31 30
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