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De arts bespreekt met u het resultaat van 
de testen en u krijgt een behandelings-
advies.

Aandachtspunten
•  Breng geen voedende crème of zalf aan 

op de rug en armen op de eerste dagen 
van het onderzoek.

•  Vanaf twee dagen voor de test mag u 
geen cortisonecrème of -zalf meer aan-
brengen op de rug en armen.

•  Geef altijd aan uw behandelend arts 
door welke medicatie u neemt. Even-
tueel moet de medicatie enkele dagen 
voor de testen stopgezet worden.

•  Bij sterke beharing wordt de rug best 
twee dagen op voorhand geschoren. 

•  Ga niet zonnebaden of onder de zonne-
bank vanaf 6 weken voor de testdatum.

•  Tijdens de testweek mag de rug niet nat 
worden (niet zwemmen, douchen, baden, 
intensief sporten). U mag zich wassen 
zolang uw rug niet nat wordt. 

•  Breng op de eerste dag van de testen 
(maandag of dinsdag) uw eigen produc-
ten mee in de originele verpakking (zalf, 
crème, zeep, shampoo, vochtige doekjes, 
make-up …).

Op de dienst huidziekten worden twee 
soorten allergietesten uitgevoerd:
•  Plaktesten
•  Priktesten

Bij elk type test wordt de huid in contact 
gebracht met een bepaalde stof om een 
huidreactie uit te lokken en zo een even-
tuele allergie te bevestigen. 

Plaktesten (epicutane testen)

Verloop
U komt drie keer op consultatie in een week:
•  Op dag 1 (maandag of dinsdag) worden 

met speciale kleefpleisters producten 
op de rug en eventueel de bovenarmen 
aangebracht. 

•  Op dag 2 (woensdag of donderdag) wor-
den de pleisters verwijderd en leest de 
arts het voorlopige resultaat af. 

•  Op dag 3 (donderdag of vrijdag) kunnen 
we het definitieve resultaat aflezen om-
dat de huid meerdere dagen nodig heeft 
om te kunnen reageren (vertraagd type 
allergie).
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Priktesten

Verloop
Op de binnenzijde van uw armen wordt 
een druppel vloeistof aangebracht. Daar-
na wordt de huid doorheen de druppel 
aangeprikt. Na 20 minuten kan de arts 
de testen aflezen.

Aandachtspunten
•  Voor testen met voeding vragen we u 

om van elk product een klein vers stukje 
mee te brengen. Voor vaste voeding vol-
staat een stukje van 1 op 1 cm, voor vloei-
stof volstaat 0,5 dl. De voeding mag niet 
gekookt zijn en elk stukje moet apart 
verpakt zijn.

•  Als u ook een afspraak hebt voor plak-
testen, dan gebeuren de priktesten bij 
uw laatste afspraak.

•  U moet vijf dagen op voorhand stoppen 
met antihistaminica en minstens vier 
weken op voorhand met ketotifen (Za-
diten®).

Algemene aandachtspunten

•  Breng op de eerste dag van de testen 
uw eigen producten mee.

•   We nemen geen allergietesten af tijdens 
de zwangerschap of borstvoeding.

•  Sommige medicatie kan de resultaten 
van de testen beïnvloeden. Verwittig 
uw arts wanneer de afspraak gemaakt 
wordt, als u één van de volgende mid-
delen neemt: 
- Corticoïden 
- Antihistaminica:

Zyrtec® (cetirizine), Xyzall® (levoce-
tirizine), Aerius® (desloratadine), Cla-
ritine® (loratadine), Estivan® (ebasti-
ne), Fenistil® (dimentideen), Zaditen® 
(ketotifen), Mizollen® (mizolastine), 
Telfast®, Allegratab® (fexofenadine), 
Atarax® (hydroxyzine), Rupatall® 
(rupatadine), Bellozal® (bilastine)

Gelieve tien dagen op voorhand te 
verwittigen als u uw afspraak niet 
kunt nakomen. Sommige producten 
worden namelijk speciaal voor u be-
steld. Bij laattijdig afbellen, worden 
die producten aangerekend. 
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