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Allergietest

Polikliniek  Keel-, Neus-, Oorheelkunde (KNO), route 2.5  
Telefoon (050) 524 5910

Algemeen

•      Neemt u bij ieder onderzoek uw ziekenhuispasje en een geldig identiteits-
bewijs mee.

•      Bent u verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met het secretariaat van de 
polikliniek KNO.

Inleiding

De binnenkant van de neus is bedekt met slijmvlies. Bij mensen met een neus-
allergie zijn de slijmvliezen veel gevoeliger voor bepaalde stofjes – bijvoorbeeld 
huisstofmijt – dan bij andere mensen. Iedereen kan in meer of mindere mate last 
hebben van deze stoffen. Een neusallergie veroorzaakt klachten als niezen, een 
loopneus, een verstopte neus en jeuk. Om precies uit te zoeken op welke stoffen 
u reageert, doen we een allergietest.

Voorbereiding

Vanaf vier dagen voor het onderzoek mag u geen medicijnen gebruiken voor een 
reeds bestaande allergie. Het gaat hierbij om antihistaminica in tablet- of drank-
vorm zoals Aerius/Desloratadine, Xyzal/Levocetirizine, neussprays met een anti-
histaminicum zoals Livocab of Allergodil. Als u twijfelt, overleg dan tijdig met uw 
KNO-arts of apotheek.

Test en uitslag

Om precies uit te zoeken op welke stoffen u reageert, doet de assistente een huid-
priktest op beide onderarmen. Nadat uw onderarmen zijn schoongemaakt met 
alcohol, plakken we er genummerd plakband op. Op beide onderarmen brengen 
we verschillende stoffen aan. Vervolgens krijgt u naast het nummer op het plak-
band een druppel vloeistof. Door een klein prikje wordt de huid licht beschadigd, 
zodat de stof in kan werken. Dit intrekken duurt gemiddeld vijftien minuten. Hier-

voor gaat u even terug naar de wachtruimte. Daarna kunnen we de test aflezen. 
Deze resultaten geeft de assistente door aan de KNO-arts die ze vervolgens met u 
bespreekt. Na deze allergietest weet u dus direct voor welke stoffen u allergisch 
bent.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt 30 tot 60 minuten, inclusief de bespreking van de uitslag 
met de KNO-arts.

Na afloop

Soms ondervindt u tijdens de test wat jeuk. Meestal ontstaat er geen hinder.  
De stoffen zijn na 30 tot 60  minuten uitgewerkt.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de allergietest naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, vragen wij u dit eerst te bespreken met degene die hiervoor direct 
verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afde-
ling of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Uw tevredenheid is ten-
slotte onze zorg. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de folder 
Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van de polikliniek KNO, tel. (050) 524 5910.
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