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Allergie huidpriktest 
 

U hebt zojuist een afspraak gekregen voor 
een allergie huidpriktest.  In deze folder vindt 
u informatie over dit onderzoek en belangrijke 
zaken die u vooraf moet weten. 
 
De huidpriktest 

De allergietest wordt uitgevoerd met een 
huidtest. Hiervoor worden oplossingen 
gebruikt waarin stoffen zitten uit de natuurlijke 
omgeving, zoals gras-en boompollen. Van de 
verschillende oplossingen wordt een druppel 
op uw onderarm aangebracht. Door de 
druppel heen wordt met een klein naaldje 
door de bovenste laag van de huid geprikt. 
Dit is licht voelbaar, maar een speldenprik is 
vervelender.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na een kwartier kan worden afgelezen of u 
allergisch reageert. Er zal dan een bultje op 
uw onderarm verschijnen dat een beetje kan 
jeuken. Het totale allergieonderzoek duurt 20 
tot 30 minuten en wordt uitgevoerd door een 
polikliniekassistente.  
 
De uitslag 

Op basis van de uitslag van de huidpriktest én 
uw klachten zal bekeken worden of de 
huidige behandeling van de allergie moet 
worden aangepast. U krijgt een 
vervolgafspraak met de KNO-arts om dit te 
bespreken. 
 

Wanneer kan de huidpriktest niet uitgevoerd 

worden? 

In sommige situaties kan de huidpriktest niet 
uitgevoerd worden. Wij verzoeken u, als een 
van de onderstaande punten voor u van 
toepassing is, contact op te nemen met de 
polikliniek KNO: 
� Overgevoeligheid voor fenol en glycerol, 

de oplosstof van de allergenen. 
� Als uw huid sterk reageert op geringe 

mechanische prikkels. 
� Zwangerschap (bij voorkeur de test 

uitstellen tot na de bevalling). 
� Verhoogd infectierisico, in verband met 

de kans op besmetting. 
� Huidaandoeningen op beide onderarmen 

(dermatitis, eczeem). 
� Ziekten die uw algehele conditie ernstig 

beïnvloeden. 
 

Stoppen medicatie voor het onderzoek 

Sommige medicijnen hebben invloed op de 
uitslag van het onderzoek. Op de achterkant 
van deze folder staat precies om welke 
medicijnen het gaat. 
• Antihistaminica / anti allergie tabletjes: 

stopt u met het gebruik van deze 
medicatie 72 uur vóór het onderzoek.  Als 
u twijfelt of u kunt stoppen, overlegt u dan 
met uw voorschrijvend arts. 

• Ontstekingsremmende medicijnen: deze 
medicijnen moeten 72 uur voorafgaand 
aan het onderzoek gestopt worden. 
Overleg met uw voorschrijvend arts of dit 
in uw geval mogelijk is. Als u niet kunt 
stoppen, neemt u dan contact op met de 
polikliniek KNO om een alternatief 
onderzoek te bespreken. 

• Antidepressiva: deze medicijnen kunnen 
niet zomaar gestopt worden.  Neemt u 
contact op met de poli KNO om een 
alternatief onderzoek te bespreken. 



Lokale medicijnen zoals neussprays en 
oogdruppels hebben geen invloed op het 
onderzoek en hoeven dus niet gestopt te 
worden. 
Als u vragen heeft over het stoppen van de 
medicijnen, neem dan contact op met de 
polikliniek KNO. 
 
Invullen anamneseformulier 

Bij deze informatiefolder heeft u ook een 
anamneseformulier gekregen. Wij vragen u 
om dit formulier voorafgaand aan het 
onderzoek in te vullen en mee te nemen naar 

de polikliniek. 
 
Vragen? 

U kunt bellen naar het telefonisch spreekuur 
van de KNO, op maandag t/m vrijdag van 
9.00 -11.00 en van 13.30 -15.30 uur, via tel.: 
(0182) 50 53 24. De polikliniekassistente staat u 
graag te woord. 
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Lijst met medicijnen die invloed hebben op de uitslag van het onderzoek: 
 

Antihistaminica 
(middelen tegen allergie of andere 
aandoening) 
Merknaam (stofnaam) 

Orale corticosteroïden 
(ontstekingsremmende middelen) 
Merknaam (stofnaam) 

Aerius (desloratadine) 
Allerfree (loratadine) 
Atarax (hydroxyzine) 
Cinnipirine (cinnarizine) 
Cinnarizine (cinnarizine) 
Claritine (loratadine) 
Cyclizine (cyclizine) 
Dramamine (dimenhydrinaat) 
Emesafene (meclozine/pyridoxine) 
Hydroxyzine (hydroxyzine) 
Incidal (mebhydroline) 
Fenistil (dimetindeen) 
Kestine (ebastine) 
Ketotifen (ketotifen) 
Marzine (cyclizine) 
Mebhydroline (mebhydroline) 
Mizollen (mizolastine) 
Navicalm (hydroxyzine) 
Periactin (cyproheptadine) 
Phenergan (promethazine) 
Polaramine (dexchloorfeniramine) 
Promethazine (promethazine) 
Reactine (cetirizine) 
Semprex (acrivastine) 
Suprimal (meclozine) 
Tavegil (clemastine) 
Telfast (fexofenadine) 
Tinset (oxatomide) 
Triludan/Triludan Forte (terfenadine) 
Xyzal (levocetirizine) 
Zaditen (ketotifen) 
Zyrtec (cetirizine) 

Albicort (triamcinolonacetonide) 
Celestone (betamethason) 
Cortison (cortison) 
Decadron (dexamethason) 
Depo-Medrol (betamethason) 
Dexamethason (dexamethason) 
Di-Adreson (prednisolon) 
Hydro-Adreson (hydrocortison) 
Hydrocortison (hydrocortison) 
Ledercort (triamcinolon) 
Lederspan (triamcinolonhexacetonide) 
Methylprednisolon (methylprednisolon) 
Methylpresol (methylprednisolon) 
Oradexon (dexamethason) 
Prednisolon (prednisolon) 
Prednison (prednison) 
Solu-Cortef (hydrocortison) 
Solu-Medrol (methylprednisolon) 
Triamcinolon (triamcinolon) 
 

Tricyclische antidepressiva 
Merknaam (stofnaam) 

Amitriptyline (amitriptyline) 
Anafranil (clomipramine) 
Ludiomil (maprotiline) 
Maprotiline (maprotiline) 
Nortilen (nortriptyline) 
Pertofran (desipramine) 
Prothiaden (dosulepine) 
Sarotex (amitriptyline) 
Sinequan (doxepine) 
Surmontil (trimipramine) 
Tryptizol (amitriptyline) 

 


