
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Huidallergietest KNO 
  

Bij dit onderzoek controleren we of u allergisch bent voor bepaalde 

stoffen. 

 

Uw afspraak 

U heeft een afspraak voor het onderzoek op 

 

Datum  _________________________________  om  ______________  uur 

 

□ Locatie Oost, polikliniek KNO, P4 

□ Locatie West, polikliniek KNO , route 12 

 

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt gemiddeld 35 minuten. 

 

Voor het onderzoek 

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

 

Medicijngebruik 
Bepaalde medicijnen kunnen een huidpriktest verstoren. Overleg altijd met uw arts of u kunt 
stoppen met de medicijnen ! 

 

 Antihistaminica (anti-allergiemedicatie) 3 dagen voor het onderzoek niet meer 

gebruiken 

 Op de dag van het onderzoek mag u geen bodylotion en crèmes gebruiken op de 

Huid van uw onderarmen. 

 

1. Tabletten tegen allergie (antihistaminica) 3 dagen voor het onderzoek stoppen 

 



 
 

 

 

 
OLVG Huidallergietest KNO 2 

 

Acrivastine  Cyproheptadine  Kestine  Semprex 

Aerius  Desloraditine  Ketotifen  Tavegil 

Alimemazine  Dexchloorfeniramine  Levocetirizine  Telfast 

Allerfree  Dimetindeen  Loratidine  Terfenadine 

Atarax  Ebastine  Mebhydroline  Tinset 

Cetirizine  Fenistil  Mizolastine  Triludan 

Claritine  Fexofenadine  Mizollen  Xyzal 

Clemastine  Hydroxizine  Navicalm  Zyrtec 

 

2. Neussprays, waaronder Dymista, hoeven niet voor het afnemen van de huidpriktest 

gestaakt te worden.  

 

3. Orale corticosteroïden in een dosering van 10 mg per dag of lager beïnvloeden de 

huidpriktest in het algemeen niet; dit geldt ook voor een kortdurende hoge dosis 

(stootkuur).  

 

4. Corticosteroïdzalven (hormoon bevattende zalven): 7 dagen voor de huidpriktest niet 

meer op de onderarm smeren. Indien patiënt de zalf op één arm smeert kan de andere 

arm gebruikt worden voor de huidpriktest.  

 

5. Astemizol (Hismanal): 6 weken voor de huidpriktest staken 

 

Het onderzoek 

U krijgt op uw onderarm druppeltjes. Ieder druppeltje bevat een stof waarvoor u allergisch 

zou kunnen zijn. Met een heel klein prikkertje wordt een klein prikje in de huid gegeven, door 

de druppel heen. Als u allergisch bent, krijgt u een reactie die lijkt op een muggenbult en kan 

jeuken. Deze reactie verdwijnt vanzelf weer. Nadat de prikken gegeven zijn, moet u 30 

minuten wachten in de wachtkamer. Na dertig minuten wordt de uitslag afgelezen. 

 

De uitslag 

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

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

analist(e) kan u daarover geen mededelingen doen. 

 

Naar huis 

Na het onderzoek mag u naar huis. Gebruik van eigen of openbaar vervoer is geen 

probleem. 
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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. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/kno 

 

 

Contact  
polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie Oost 

T 020 599 30 40  (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E kno@olvg.nl 

P4 

 

polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie West  

T 020 510 88 94 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E kno@olvg.nl  

Route 12 

 
 
 

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  
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