Huidallergietest
Uw specialist heeft één of meer onderzoeken op de afdeling Longfunctie voor u
aangevraagd in Meander Medisch Centrum. In deze folder kunt u de belangrijkste
zaken nog eens rustig nalezen. Het is goed daarbij te bedenken dat het gaat om
algemene informatie. Omstandigheden en ervaringen kunnen van patiënt tot patiënt
verschillen. We vertellen u aan welke zaken u moet denken, hoe u zich kunt voorbereiden
op het onderzoek en wat het onderzoek inhoudt.

Het onderzoek
Een allergietest toont aan voor welke stoffen u mogelijk allergisch (overgevoelig)
bent. Inademen van stoffen waarvoor u allergisch bent, kunnen klachten aan de
luchtwegen en huid veroorzaken. Om te onderzoeken voor welke stoffen u
overgevoelig bent, brengt de longfunctieanalist een reeks van deze stoffen in de huid.
Dit gebeurt met kleine prikjes. Tevens wordt een standaardreactie opgewekt met
behulp van histamine: een positieve controle. Hiermee kunnen eventuele reacties
worden vergeleken. Nadat de prikjes geplaatst zijn, werken deze 15 minuten in.
Daarna wordt de grootte van de eventuele reactie gemeten. Wanneer u reageert op
het prikkelende stofje, ontstaat een bultje op uw huid. U kunt dit vergelijken met een
muggenbultje. Eventuele reacties trekken vanzelf weer weg.
Tijdens het onderzoek vertelt de longfunctieanalist u stap voor stap wat er gaat
gebeuren en wat hij/zij van u verwacht. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

Voorbereiding op het onderzoek









U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.
Het is niet wenselijk om kinderen mee te nemen naar een longfunctieonderzoek.
Bij sommige onderzoeken is het zelfs niet mogelijk dat kinderen aanwezig zijn.
Er is gratis kinderopvang voor kinderen van 1 tot 6 jaar in het KinderPark van
Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, Amersfoort.
Op de dag van het onderzoek mogen de onderarmen niet ingesmeerd worden met
bodylotion of andere crème.
Indien u zwanger bent, of de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, geeft u dit
dan door aan de longfunctieanalist. Er bestaat een mogelijkheid dat de afspraak niet
door zal gaan of dat de afspraak verplaatst wordt.
Indien u een corticosteroïd bevattende zalf op de onderarmen gebruikt of orale
corticosteroïden (bijv. Prednison), geeft u dit dan door aan de longfunctieanalist.
Er bestaat een mogelijkheid dat de afspraak niet door zal gaan of dat de afspraak
verplaatst wordt.
Antihistaminica dienen 72 uur voor het onderzoek gestaakt te worden:
- Cetirizine (Prevalin, Reactine, Revalintabs, Zyrtec)
- Clemastine (Tavegil)
- Cinnarizine/cyclizine (Primatour)
- Deslaratadine (Aerius)
- Fexofenadine (Telfast)
- Ketotifen (Zaditen)
- Loratidine (Allerfree, Claritine)
- Levocetrizine (Xysal)
- Zie de volgende pagina voor het vervolg van de medicatielijst.
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Phenergan (Promethozine)
Rupatadine (Rupafin)
Terfenadine (Triludan)

Neem contact op met de afdeling Longfunctie als u vragen heeft over het wel/ niet door gebruiken van u
medicatie.

Uitslag
De uitslag van uw onderzoek krijgt u van de specialist. U krijgt een afspraak voor dit gesprek. De specialist
bespreekt met u het vervolg.

Waar meldt u zich?
De afdeling Longfunctie bevindt zich op de 3 etage van Meander Medisch Centrum: u kunt zich melden bij de
ontvangstbalie op de 3 etage (Brink).

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u graag nog wat specifiekere informatie over het onderzoek, neemt u dan contact op
met de afdeling Longfunctie via het algemene telefoonnummer 033 - 850 50 50. U krijgt een telefonist(e) aan de
lijn, hij/zij verbindt u door met de afdeling.
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