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Priktest latex-allergie 
 
 

 
Inleiding 

U bent verwezen door de anesthesist en/of 
uw behandelend specialist  om te laten 
testen of u allergisch bent voor latex 
(=natuurrubber). Latex is o.a. aanwezig in 
operatiehandschoenen, maar ook in 
andere rubber bevattende producten, 
zoals ballonnen en condooms.  
 
Als iemand allergisch is voor latex kan dat 
klachten geven van rode, jeukende uitslag 
op de huid of slijmvliezen, meestal al 
binnen één uur na contact. In enkele 
gevallen kan het tot een ernstige 
allergische reactie leiden met urticaria 
(netelroos) over de hele huid, 
benauwdheidsklachten en soms zelfs een 
anafylactische shock (bewustzijnsverlies en 
bloeddrukdaling). 
 
De priktest (intracutaan allergologisch 

onderzoek, ICAT) 

Eerst vindt er een gesprek met de 
dermatoloog plaats. Daarna volgt de 
priktest, waarbij de verpleegkundige het 
allergeen, opgelost in een druppel 
fysiologisch zout, op de huid van de 
onderarm aanbrengt. Met een steriele 
naald wordt door de druppel in uw huid 
geprikt. Dit is wat gevoelig, maar wordt 
meestal niet als erg pijnlijk ervaren. 
De reactie wordt na 15-20 minuten 
beoordeeld door de dermatoloog en het 
resultaat wordt direct met u besproken. 
 

Ter voorbereiding  
• Tenminste één dag voor de priktest 

bloed laten prikken op latex anti-
stoffen. De anesthesist of uw 
behandelend specialist heeft u hiervoor 

een laboratoriumformulier 
meegegeven. 

• Tenminste 3 dagen voor de priktest 
geen anti-histamine tabletten/-drank 
innemen (desloratadine, (levo-) 
cetirizine, hydroxyzine, fenoxyfenadine, 
e.a.). Deze stoffen maken de test 
onbetrouwbaar, zodat de priktest niet 
door kan gaan. 

 
Uitslag 

De test en het bespreken van de 
resultaten duurt ongeveer 30- 40 minuten 
(exclusief wachttijd). De uitslag van de test 
wordt doorgegeven aan de anesthesist en 
uw behandelend specialist. 
 

Locatie 

De afspraak vindt plaats op de polikliniek 
Dermatologie in het Groene Hart 
Ziekenhuis. U kunt zich aanmelden bij de 
balie Dermatologie en daarna 
plaatsnemen in de wachtkamer. 
 
Tot slot 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze website: www.ghz.nl. Ook 
kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 
 

Verhinderd? 

Bent u verhinderd, geef dit dan zo spoedig 
mogelijk door aan de afdeling 
Dermatologie via (0182) 50 50 11. U kunt 
dan meteen een nieuwe afspraak maken.  
Houdt er rekening mee, dat we u kosten in 
rekening kunnen brengen wanneer u uw 
afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren 
heeft afgezegd. 
 



Vragen? 

Heeft u vragen naar aanleiding van de 
informatie in deze folder, neemt u dan 
contact op met de polikliniek 
Dermatologie via (0182) 50 50 11. 
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