
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUIDPRIKTEST 

Longfunctie en scopie 
 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 
  



Dhr./mevr.:....................................................... 

 
Afspraak :.......................................................... 
 
Het onderzoek  vindt plaats op de afdeling Longfunctie en 
Scopie, 1e etage route 1.06. Op de begane grond neemt u 
Liften B. Op de 1e etage gaat u linksaf en aan het einde 
rechtsaf.  
 
Graag melden bij de receptie en niet bij de aanmeldzuil. 
Geef uw aanvraagbriefje en stickervel af. Heeft u nog geen 
stickervel of zijn de gegevens onjuist, komt u dan iets eerder 

om een nieuw stickervel te laten maken bij het 
afsprakenbureau in de centrale hal op de begane grond. 
 

Doel van het onderzoek 
Door dit onderzoek krijgt uw arts informatie over het eventueel 
bestaan en de ernst van een allergie. 
 

Voorbereiding 
Alle medicijnen die u gebruikt voor een allergie moet u 
tenminste 48 uur voor de test stoppen. Dit betreft onder 
meer de volgende medicamenten: 
 

Aerius (desloratadine)    Phenergan (promethazine) 
Allerfre (loratadine)   Polaramine 

(dexchloorfeniramine) 
Atarax (hydroxyzine)     Promethazine 
Cinnarizine (cinnarizine)   Semprex (acrivastine) 
Claritine (loratadine)     Suprimal (meclozine) 
Cyclizine (cyclizine)     Tavegil (clemastine) 
Emesafene (meclozine/pyridoxine) Telfast (fexofenadine) 
Fenistil (dimetindeen)     Tinset (oxatomide) 
Hydroxine (hydroxine)    Triludan (terfenadine) 
Kestine (ebastine)      Ultibro 

Ketotifen       Xyzal (levocetirizine) 
Mebhydroline      Zaditen (ketotifen)  
Mizollen       Zyrtec (cetirizine)  
Navicalm (hydroxine) 
 
Al uw andere medicijnen mag u blijven gebruiken! 



Verloop van het onderzoek 
Allereerst wordt een vragenlijst met u doorgenomen gericht op 
evt. bestaande  klachten en woon/werkomgeving. Tijdens het 
onderzoek wordt op een van de onderarmen kleine druppeltjes 
van verschillende stoffen aangebracht en wordt een klein krasje 
op de plaats van het druppeltje gegeven. Van deze stoffen weet 
men dat zij vaak allergische reacties veroorzaken. Na 15 
minuten wordt gekeken of er een huidreactie opgekomen is. Bij 
de stoffen waarvoor men allergisch is, zal de huid over het 
algemeen rood worden en wat opzwellen (vergelijkbaar met 
een muggenbeet). De mate van zwelling geeft veelal aan in 
hoeverre men allergisch is voor een bepaalde stof.  

Meestal ontstaan er geen zwellingen op plaatsen waar stoffen 
zijn aangebracht waarvoor men niet allergisch is. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met medewerkers van de 
functieafdeling.  
 

Verhinderd? 
Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, wilt u dan 
minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleren of 
verzetten, anders zijn wij genoodzaakt het onderzoek in 
rekening te brengen.  
 

Wilt u er rekening mee houden dat kinderen niet in de 
onderzoekskamer mogen komen.  
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