
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIKTEST 

 

 
FRANCISCUS GASTHUIS 

 
 

  



Inleiding 
Veel mensen krijgen in hun leven wel eens te maken met een 
allergische reactie, die soms zo heftig is dat medische hulp 
wordt gezocht. U komt naar de polikliniek Dermatologie & 
Flebologisch centrum van Franciscus Gasthuis voor een 
onderzoek naar uw allergische reactie.  
 

Wat is een allergie? 
Een allergische reactie is een overdreven reactie van het 
lichaam op een stof die eigenlijk geen kwaad kan. Een stof die 
dit veroorzaakt wordt een allergeen genoemd. Allergenen 
komen in de lucht voor ( huisstofmijten, pollen, huidschilfers 

van dieren), in voedingsmiddelen, in geneesmiddelen en 
insectengiffen. Vaak is een regelmatig terugkerend (maanden 
of jaren) intensief contact van een stof met uw huid of 
slijmvliezen noodzakelijk om de allergie op te wekken. Niet alle 
stoffen veroorzaken een allergie. Contact van de slijmvliezen 
met deze stoffen kan bij personen met een allergische aanleg 
binnen enkele minuten aanleiding geven tot hooikoortsachtige 
en/of astmatische verschijnselen.  
 

Waarom wordt er een priktest gedaan? 
Een priktest wordt gedaan om te kijken of u gevoelig bent voor 

bepaalde allergenen. Door de allergenen met speciale naaldjes 
in de huid te prikken, wordt de allergische reactie als het ware 
in het klein uitgelokt. Als u gevoelig bent is er na 15-20 
minuten een zwelling te dien, met een rood gebied er om heen. 
 

Priktest 
De priktest vindt doorgaans plaats op donderdagmiddag. De 
assistente brengt een druppel van het allergeen op uw huid 
aan, meestal op de binnenzijde van uw onderarm. Daarna krijgt 
u een prikje in de huid, door de druppel heen. Door dit prikje 
wordt de opname van het allergeen in de huid bevorderd. De 

assistente leest na twintig minuten de reactie af. De reactie op 
het allergeen wordt vergeleken met de reactie op twee 
controleprikken. Bij de ene controleprik wordt de oplosvloeistof 
van het allergeen in de huid gebracht (de negatieve controle).  



Bij de andere controle wordt een klein beetje 

histamineoplossing in de huid gebracht (de positieve controle). 
Histamine is een stof die in het lichaam vrijkomt bij een 
allergische reactie. De controle prikken zijn nodig om de 
betrouwbaarheid van de rest te controleren. De assistente 
beoordeelt dan welke waarde eraan toegekend moet worden. 
Als een patiënt allergisch is, ontstaan roodheid en zwelling met 
jeuk. De sterkte van een reactie is een graadmeter voor de 
mate van allergie. Het duurt meestal een tot twee uur voordat 
de jeuk en zwelling is verdwenen. 

 

Verdunningspriktest 
Bij een verdunningspriktest krijgt u aan aantal prikjes van 
hetzelfde allergeen (bijvoorbeeld verdovingsvloeistof of  
geneesmiddelen) met verschillende sterktes. Deze sterktes zijn 
van sterk verdund naar puur. Tussen de prikjes zit twintig 
minuten, waarna de assistente de reactie kan aflezen. 
Houdt u er rekening mee dat de verdunningspriktest anderhalf 
uur kan duren. 
 

Voorschriften 
Nadat de priktesten zijn uitgevoerd mag u de geteste 
huidgebieden aan de binnenzijde van uw onderarm vijftien 

minuten niet aanraken. 
 

Ongewenste reactie 
In zeer zeldzame gevallen kan er tijdens de priktesten een 
allergische reactie voorkomen. Op de polikliniek Dermatologie & 
Flebologisch centrum zijn middelen aanwezig om dit effectief te 
onderdrukken. 
 

Voorbereiding  
Sommige medicijnen hebben invloed op het resultaat van het 
onderzoek. Een overzicht van deze medicijnen vindt u achterin 

deze folder. Als u een of meer van deze medicijnen gebruikt, 
mag u deze (tijdelijk) niet gebruiken. Als u hormoonzalf 
gebruikt, vragen wij u deze een week van tevoren niet meer op 
de onderarmen te smeren. Ook mag u op de dag van het 
onderzoek geen bodylotion, crème of zalf op uw armen smeren.  
 



 

In overleg met uw dermatoloog moeten de medicijnen uit het 
overzicht voor het uitvoeren van de priktesten doorgaans drie 
dagen van te voren niet meer ingenomen worden. 
 

Uw test kan niet doorgaan als: 
 u zwanger bent; 
 u de afgelopen twee weken een infectie heeft gehad; 
 u één van de tabletten slikt uit onderstaande lijst; 
 u behandeld wordt met prednison in een dosering van 10 mg 

of hoger; 
 u een ernstige hartziekte heeft; 

 u een ernstige longziekte heeft; 
 u een ernstige maag/darm ziekte heeft; 
 u een ernstige leverziekte heeft; 
 u een ernstige nierziekte heeft. 
 

Bericht van verhindering 
De polikliniek Dermatologie & Flebologisch centrum houdt voor 
deze behandeling een strak tijdschema aan. Daarom vragen wij 
u vriendelijk om op tijd op uw afspraak te komen en bij 
verhindering tijdig af te bellen via telefoonnummer  
010 - 461 6131. 
 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
contact opnemen met de polikliniek Dermatologie & 
Flebologisch centrum. Deze polikliniek is bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via 
telefoonnummer 010 - 461 6131. U vindt de polikliniek 
Dermatologie & Flebologisch centrum op de derde verdieping, 
balie 368. 
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Overzicht medicijnenlijst 

 
Tabletten tegen allergie 

Merknaam Stofnaam 

Aerius Desloratidine 

Allefre Loratidine 

Allergin Cetirizine 

Atarax Hydroxyzine  

Axis Nizatidine 

Azaron Tripelennamine 

Cinnipirine Cinnarizine 

Claritine Loratidine 

Cyxlokapron Tranexaminzuur 

Doxergan Oxomemazine 

Fenistil Dimentindeen 

Incidal Mebhydroline 

Kestine Ebastine 

Mircol Mequitazine 

Mizollen Mizolastine 

Naxidine Nizatidine 

Nedeltran Alimemazine 

Pepcidin Famotidine 

Periactin Cyproheptadine 

Phenergan Promethazine 

Polaramine Dexchloorfeniraminewaterstofmaleaat  

Roxit Roxatidine 

Semprex Acrivastine 

Sibelium Flunarizine 

Suprimal Meclozine 

Tagamet Cimetidine 

Tavegil Clemastine 

Telfast Fexofenadine 

Tinset Oxatomide 

Triludan Terfenadine 

Xyzal Levocetirizine 

Zaditen Ketotifen 

Zantac Ranitidine 

Zyrtec Cetirizine 

 



Tabletten bij astma 

Merknaam Stofnaam 

Singulair Montelukast  

 
Middelen bij reisziekte 

Merknaam Stofnaam 

Primatour Cinnarizine met Chloorcyclizine  

Cyclizine Cyclizine 

Emasafene Meclozine/ pyridoxine 

Suprimal Meclozine 

 
Middelen tegen duizeligheid 

Merknaam Stofnaam 

Betaserc Betahistine 

Cinnarizine Cinnarizine 

Dogmatil Sulpiride  

Sibelium Flunarizine 

Nootropil Piracetam  

 
Middelen tegen hoesten 

Merknaam Stofnaam 

Promethazine Promethazine 

Toplexil  Oxomemazine  

 
 
 
                                     

 

 

 

 

 

 


