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Allergietest 
In overleg met uw behandelend arts bent u verwezen voor een allergietest. Bij dit 
onderzoek wordt gekeken naar eventuele aanwezigheid van allergieën. Deze folder 
geeft informatie over hoe dit onderzoek verloopt en wat van u verwacht wordt.

Voorbereiding
• In verband met het onderzoek moet u stoppen  met anti-allergiemedicatie 

(antihistaminica) en maagtabletten, zie hiervoor het bijgevoegde schema ‘Stoppen 
met medicatie’.

• Als u anti-depressiva, anti-migraine of anti-psychotica medicatie gebruikt kan dit 
invloed hebben op de allergietest. Neemt u dan contact met ons op.

• Overige medicatie kunt u blijven gebruiken. 
• Belangrijk is dat u geen bodylotion op uw armen gebruikt op de dag van het 

onderzoek.

Het onderzoek
• Tijdens het onderzoek zit u in een stoel. 
• Op uw onderarm worden 12 kleine druppels met een allergeenoplossing geplaatst. 
• Doormiddel van een krasje in de huid wordt een mogelijke reactie op gang gebracht.
• Na 15 minuten worden deze reacties gemeten.
• Een reactie voelt aan als een muggenbeet en verdwijnt vanzelf.

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
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Uitslag van het onderzoek
De uitslag van dit onderzoek krijgt u van uw behandelend arts in het ziekenhuis.

Verhinderd?
Bent u verhinderd? Bel dan minimaal 24 uur vóór uw afspraak naar het ziekenhuis om 
dit door te geven. In uw plaats helpen we graag een andere patiënt.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze dan gerust aan de medewerkers 
van de polikliniek Longziekten in Apeldoorn of Longgeneeskunde in Zutphen.

Bereikbaarheid
Gelre Apeldoorn
Polikliniek Longziekten
ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur
Tel: 055 – 581 84 10

Gelre Zutphen
Polikliniek Longgeneeskunde
ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur
Tel: 0575 – 592 810

Aanmelden voor het onderzoek
Gelre Apeldoorn
Polikliniek Longziekten route 158

Gelre Zutphen
Biometrie afdeling route 21

Voor meer informatie
www.gelreziekenhuizen.nl/biometrie

http://www.gelreziekenhuizen.nl/biometrie
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Stoppen met medicatie

4 dagen van te voren
(merknaam) (stofnaam)

Allerfre Loratadine
Arius Desloratadine
Cinnarizine Cinnarizine
Claritine Loratadine
Cyclizine Cyclizine
Emesafene Meclozine / Pyridoxine
Finistil Dimetindeen
Hydroxyzine Hydroxyzine
Kestine Ebastine
Ketotifen Ketotifen
Mizollen Mizolastine
Nedeltran Alimenazine
Neoclarityn Desloratadine
Prevalin allerstop Cetirizine
Primatour Chloorcyclizine / Cinnarizine
Promethazine Promethazine
Reactine Cetirizine
Rupafin Rupatadine
Semprex Acrivastine
Suprimal Meclozine
Tavegyl Clemastine
Telfast Fexofenadine
Toplexil Omomemazine
Xyzal Levocetirizine
Zaditen Ketotifen
Zyrtec Cetirizine

1 dag van te voren
(merknaam) (stofnaam)

Cimetidine Cimetidine
Famotidine Famotidine
Nizatidine, Axid Nizatidine
Ranitidine, Zantac Ranitidine
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