Histamineprovocatie test/
Allergietest

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Hoe werken uw longen? Uw arts kan dit op verschillende manieren
onderzoeken. Vanzelfsprekend kiest hij/zij voor het onderzoek dat het
beste aansluit bij uw klachten en de ziekte die daar mogelijk de
oorzaak van is.

O

Histamineprovocatietest
De histamineprovocatietest is een onderzoek om verhoogde
prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen.

Voorbereiding
U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.
Het is belangrijk dat u even rustig zit voordat u aan het onderzoek begint.
Daarom vragen wij u op tijd te komen.
Het goed slagen van de test is mede afhankelijk van medicijngebruik.
Stop 3 dagen vóór het onderzoek met het gebruik van
antihistaminica (allergietabletten).
Hieronder is aangekruist wat voor u nog meer van toepassing is:
O

Longmedicatie doorgebruiken

O

24 uur tevoren geen inhalatiemedicatie gebruiken

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. U ademt via een mondstuk, dat is
verbonden met een meetapparaat. U krijgt een klemmetje op de neus om te
voorkomen dat u door uw neus ademt. Bij het begin van de test vraagt de
longfunctieanalist u een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk
uit te ademen. Daarna ademt u lucht in die histamine bevat. De hoeveelheid
hiervan wordt stapsgewijs verhoogd.
Indien er sprake is van overgevoeligheid, kunt u last krijgen van hoesten,
kortademigheid of een piepende ademhaling.
Vervolgens krijgt u een luchtwegverwijdend medicijn toegediend,waardoor
eventuele klachten weer verdwijnen.
Na het onderzoek kunt u lichte keelpijn, heesheid of prikkelhoest ervaren.
Het totale onderzoek duurt ongeveer één uur.

O

Allergietest

De allergietest wordt gedaan om vast te stellen of er sprake is van een
allergische reactie op inhalatieallergenen.
Voorbereiding
U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.
Het goed slagen van de test is mede afhankelijk van medicijngebruik.
U moet 3 dagen vóór het onderzoek stoppen met het gebruik
van antihistaminica (allergietabletten). Ook moet u 3 dagen vóór
het onderzoek geen zalf/crème op uw armen gebruiken die
corticosteroïden bevatten.
Het onderzoek
Er worden gemiddeld 12 druppeltjes vloeistof aangebracht op uw arm.
Vervolgens worden deze lichtjes doorgeprikt. Na een kwartier kan er een
eventuele reactie worden waargenomen. Het totale onderzoek duurt
ongeveer een half uur.

Uitslag
U krijgt de uitslag van de histamineprovocatietest en/of allergietest van uw
behandelend arts.

Vragen
Als u nog vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u deze stellen aan
uw behandelend arts. Ook kunt u contact opnemen met de
afdeling longfunctie, (0318) 43 53 10.
De afdeling longfunctie kunt u vinden in de A vleugel op de begane grond,
bestemming 37.
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