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Allergietest
Huidpriktest

Binnenkort ondergaat u een allergietest. Bij deze priktest (percutane huidtest) wordt 
een type I allergische reactie onderzocht. Deze folder geeft u informatie over hoe dit 
onderzoek verloopt en wat van u wordt verwacht.

Voorbereiding voor het onderzoek
In verband met het onderzoek moet u de volgende voorbereidingen treffen:
1 week van tevoren:
• Smeer geen hormoonzalven (corticosteroïden) op de onderarmen (of bij kinderen op 

de bovenrug).
• Stop in overleg met uw arts met antihistaminica en orale corticosteroïden (zoals 

Aerius, Allerfre, Claritine, Fenistil, Hydroxyzine, Promethazine, Tavegil, Telfast, 
Xyzal, Zyrtec en Prednisolon).

24 uur tevoren:
• Smeer geen zalven/ crèmes/ (body)lotion op de onderarmen (of bij kinderen op de 

bovenrug).
• U mag gewoon eten en drinken.
• Bent u zwanger? Dan kan de priktest het beste uitgesteld worden tot na de 

zwangerschap.

Het verloop van het onderzoek
U meldt zich op de afgesproken dag en tijd bij de polikliniek Dermatologie van Gelre 
ziekenhuizen Apeldoorn, route 146.
Bij een priktest wordt een of meerdere druppels allergeenextract (waarvoor u mogelijk 
allergisch bent) op de huid aan de binnenkant van de onderarm aangebracht. Bij 
kinderen gebeurt dit eventueel op de bovenkant van de rug. Vervolgens wordt met een 
priklancet door de druppel in de huid geprikt. Na 20 minuten wordt de huid beoordeeld 
op allergische reacties.
De reactie kan er uitzien en aanvoelen als een muggenbeet. Een van de stoffen (positieve
controle) reageert altijd. De reactie verdwijnt na enkele uren weer. Tijdens en na afloop 
van de priktest mag u niet wrijven of krabben over de huid van het testgebied.
Het totale onderzoek kan 20 tot 60 minuten duren.

Vragen of verhinderd?
Heeft u vragen over het onderzoek, of bent u door ziekte of andere reden verhinderd?
Neem dan contact op met Polikliniek Dermatologie:
• maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
• Tel: 055 - 581 81 55


