
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Huidallergietest 
  

Bij dit onderzoek kijken we of u allergisch bent voor bepaalde stoffen die 

in de lucht zweven. 

 

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt gemiddeld 25 minuten. 

 

Voor het onderzoek 

Draag bovenkleding met wijde mouwen die makkelijk omhoog kunnen. De analist kan dan 

goed bij uw onderarmen. Gebruik geen crème op uw onderarmen op de dag van het 

onderzoek. Dit is in het belang van het onderzoek.  

 

Eten en drinken 
Voor het onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken. 

 

Medicijngebruik 
Indien u medicijnen gebruikt is overleg met uw arts nodig. Onderstaande medicijnen mag u 

een aantal dagen voor het onderzoek niet innemen. 

 

Antihistaminica (anti-allergiemedicatie): 48 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken 

 

 Aerius/Desloratadine  Kestine  Semprex 

 Allerfre  Mebhydroline  Tavegil 

 Atarax  Mistalin  Telfast 

 Brontine  Mizollen  Terfenadine 

 Claritine  Navicalm  Tinset 

 Cinnarizine  Periactin  Triludan 

 Fenistil  Phenergan  Zaditen 

 Fexofenadine  Polarimine(repe)  Zyrtec 

 Hydroxine  Promethazine  Xyzal/Levocetirizine 

 

Gebruikt u Hismanal? Het onderzoek kan pas doorgaan na 3 weken stoppen met het gebruik 

van deze medicatie. Neem bij twijfel contact op met de afdeling. 
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Het onderzoek 

U krijgt op allebei uw onderarmen druppeltjes. Ieder druppeltje bevat een stof waarvoor u 

allergisch zou kunnen zijn, de eerste 2 druppeltjes zijn controlevloeistoffen om te controleren 

of de test goed is verlopen.  Met een heel klein prikkertje wordt daarna even contact gemaakt 

met de huid. Het kan, als u allergisch bent, een beetje gaan jeuken. Na 15 minuten wordt de 

uitslag afgelezen. 

 

De uitslag 

De uitslag van het onderzoek wordt door een specialist beoordeeld. Met uw behandelend 

arts heeft u vóór het onderzoek afgesproken waar en wanneer u de uitslag te horen krijgt. De 

analist kan u daarover geen mededelingen doen. 

 

Naar huis 

Na het onderzoek of de onderzoeken mag u naar huis. Gebruik van eigen of openbaar 

vervoer is geen probleem. 

 

Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Contact  
Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?  

Bel zo snel mogelijk met  de afdeling! Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen. 

 

Uw afspraak is op ________-________-________ om ________:________ uur 

 

polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost – P 2 

T 020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

 

polikliniek Longgeneeskunde, locatie West – Route 4 

T 020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 1 september 2021, foldernr.2360 

 

https://www.mijnolvg.nl/MyChart-PRD/Authentication/Login?
http://www.olvg.nl/zorgnota
http://www.olvg.nl/
http://www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
http://www.mijnolvg.nl/
http://www.olvg.nl/klacht

	Duur van het onderzoek
	Voor het onderzoek
	Eten en drinken
	Medicijngebruik

	Het onderzoek
	De uitslag
	Naar huis
	Vragen?

