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Dermatologie 
 

Allergologisch onderzoek 
 

Door priktesten 
 
Inleiding 
U heeft in overleg met uw dermatoloog besloten om door priktesten allergologisch 
onderzoek te laten doen. 
Uw dermatoloog heeft u al uitleg gegeven. Hier kunt u alles nog eens rustig nalezen.  
Er zijn verschillende allergologische priktesten. Niet alle priktesten zijn voor alle 
allergieklachten van toepassing. Welke priktest voor uw klachten geschikt is, 
bespreekt de dermatoloog met u. 
 

  Priktest met inhalatie en/of voedsel/kruiden allergenen 
Bij deze test wordt een oplossing met daarin inhalatie allergenen, voedsel/kruiden 
allergenen met een pipet op de huid aangebracht. Vervolgens wordt er een krasje in 
gemaakt met behulp van een priklancetje.  
 

Voorbereiding op het onderzoek  

 De dag van het onderzoek geen crèmes/bodylotion smeren op de armen; 

 Vanaf 5 dagen voor de test mogen geen medicijnen voor de jeuk meer worden 
ingenomen zoals acrivastine (Semprex),  alimemazine ( Nedeltran), cetirizine 
(Zyrtec), clemastine (Tavegil), desloratadine (Aerius), dexchloorfeniramine 
(Polaramine), dimentindeen (Fenistil), ebastine  (Kestine), fexofenadine  (Telfast), 
hydroxyzine (Atarax), ketofin (Zaditen), levocitirizine (Xyzal), loratadine (Allerfree), 
mizolastine (Mizollen), oxatomide (Tinset), promethazine. 

 

Het onderzoek 

Bij het prikonderzoek zit u op een onderzoekstafel. De assistente maakt met een 
huidmarker 30 tot 60 puntjes op uw armen. Vervolgens legt ze naast de puntjes 
druppeltjes, waarin allergische stoffen zijn opgelost, zoals bijvoorbeeld huisstofmijt, 
graspollen, kattenharen of bepaalde voedingsbestanddelen. In elk druppeltje wordt 
een krasje gezet. Bij een allergische reactie ontstaat een bultje op de plaats van de 
priktest.  
De test wordt na 20 minuten afgelezen.  
 

De dermatoloog zal u uitleggen voor welke stof u allergisch bent. Hiervoor wordt een 
aparte afspraak gemaakt. 
  Prik-prik test 
Bij dit onderzoek wordt getest met vers fruit, verse groenten of soms met planten of 
bloemen.  
 

Voorbereiding op het onderzoek 

 De dag van het onderzoek geen crèmes /bodylotion smeren op de armen 
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 Vanaf 5 dagen voor de test mogen geen medicijnen voor de jeuk meer worden 
ingenomen zoals acrivastine (Semprex),  alimemazine ( Nedeltran), cetirizine 
(Zyrtec), clemastine (Tavegil), desloratadine (Aerius), dexchloorfeniramine 
(Polaramine), dimentindeen (Fenistil), ebastine  (Kestine), fexofenadine  (Telfast), 
hydroxyzine (Atarax), ketofin (Zaditen), levocitirizine (Xyzal), loratadine (Allerfree), 
mizolastine (Mizollen), oxatomide (Tinset), promethazine.  

 U dient zelf de te testen stoffen mee te brengen. 
 

Het onderzoek 
Tijdens het onderzoek zit u op een onderzoekstafel. Het onderzoek wordt meestal op 
de huid van de armen gedaan.  
Met een priklancetje wordt in bijvoorbeeld een appel geprikt en dan met hetzelfde 
priklancetje in de huid van de armen geprikt. Daarnaast worden er 2 controles, met 
controle vloeistof en histamine oplossing, op de huid aangebracht. Hier wordt een 
krasje in gegeven. 
 

De test wordt na 20 minuten afgelezen. 
 

De dermatoloog zal u uitleggen voor welke stof u allergisch bent. Hiervoor wordt een 
aparte afspraak gemaakt. 
 
  Priktest met verdunde stof  (verdunningsreeks)  

Bij een priktest met een verdunningsreeks wordt onderzocht of u allergisch bent voor 
een bepaald voedingsmiddel of geneesmiddel zoals een verdovingsmiddel. 
 

Voorbereiding op het onderzoek 

 Vanaf 5 dagen voor de test mogen geen medicijnen voor de jeuk meer worden 
ingenomen zoals acrivastine (Semprex),  alimemazine ( Nedeltran), cetirizine 
(Zyrtec), clemastine (Tavegil), desloratadine (Aerius), dexchloorfeniramine 
(Polaramine), dimentindeen (Fenistil), ebastine  (Kestine), fexofenadine  (Telfast), 
hydroxyzine (Atarax), ketofin (Zaditen), levocitirizine (Xyzal), loratadine (Allerfree), 
mizolastine (Mizollen), oxatomide (Tinset), promethazine. 

 

Het onderzoek 
Tijdens het onderzoek zal het betreffende voedingsmiddel of  geneesmiddel in 
verschillende concentraties verdund worden. Gestart wordt met sterk verdunde 
concentratie. 1:1000. Daarna volgt een verdunde concentratie van 1:100, 1:10, 1:1. 
Op uw onderarm wordt een druppel van deze stof gelegd en vervolgens wordt er een 
krasje in gemaakt met behulp van een priklancet. Eerst worden er van 2 controle 
vloeistoffen druppels op uw arm gelegd en er een krasje in gemaakt met behulp van 
een priklancetje. 
Tijdens het onderzoek moet u op de kamer blijven zitten 
 

Na 20 minuten wordt de reactie afgelezen en wordt een druppel van de volgende 
concentratie aangebracht. Deze wordt dan na 10 minuten afgelezen. 
 

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 2 uur. 
 

De dermatoloog bespreekt de uitslag van de test met u.
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  Intradermale test 
Bij dit onderzoek wordt een kleine kwaddel gespoten net onder huid. Hierbij wordt 
gebruikt gemaakt van een verdunning van het te testen geneesmiddel. 
 

Voorbereiding op het onderzoek 

 Vanaf 5 dagen voor de test mogen geen medicijnen voor de jeuk meer worden 
ingenomen zoals acrivastine (Semprex),  alimemazine ( Nedeltran), cetirizine 
(Zyrtec), clemastine (Tavegil), desloratadine (Aerius), dexchloorfeniramine 
(Polaramine), dimentindeen (Fenistil), ebastine  (Kestine), fexofenadine  (Telfast), 
hydroxyzine (Atarax), ketofin (Zaditen), levocitirizine (Xyzal), loratadine (Allerfree), 
mizolastine (Mizollen), oxatomide (Tinset), promethazine. 

 

De reactie wordt na 20 minuten afgelezen.  
 

De dermatoloog bespreekt de uitslag van de test met u. 
 

  Provocatie test 
Bij deze test wordt een stof onverdund onder toezicht van verpleegkundige en 
dermatoloog toegediend. Deze test wordt niet vaak gedaan. Eerst wordt een stof met 
een verdunningsreeks getest. 
 

Voorbereiding op het onderzoek 

 Vanaf 5 dagen voor de test mogen geen medicijnen voor de jeuk meer worden 
ingenomen zoals: acrivastine (Semprex),  alimemazine ( Nedeltran), cetirizine 
(Zyrtec), clemastine (Tavegil), desloratadine (Aerius), dexchloorfeniramine 
(Polaramine), dimentindeen (Fenistil), ebastine  (Kestine), fexofenadine  (Telfast), 
hydroxyzine (Atarax), ketofin (Zaditen), levocitirizine (Xyzal), loratadine (Allerfree), 
mizolastine (Mizollen), oxatomide (Tinset), promethazine. 

 

De reactie wordt meestal na 20 minuten afgelezen, afhankelijk van de 
toedieningsweg.  
 

De dermatoloog bespreekt de uitslag van de test met u. 
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U wordt verwacht 
 
………………dag, ………………… om …………….uur 
 
 Locatie Venlo, route 9   Locatie Venray, route 74 
 

 priktest met inhalatie en/of voedsel/kruiden allergenen 
 prik-prik test 
 priktest door middel van verdunningsreeks 
 provocatie test 
 intradermale test 
 

Uitslag  
………………dag, ………………… om …………….uur 
 
 Locatie Venlo,route 9   Locatie Venray, route 74 
 

 Mw. Dr. K. Karolak            Mw. Dr. M. van Geel-

Kucharekova 

 Dr. J.P.A. van Pelt            Mw. K.M. 
van Poppelen 

     Mw Dr. S.T.H.P Verleisdonk-Bolhaar 

 Mw. Dr. K. Klaassen 
 

 

Vragen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

Polikliniek Dermatologie 

Locatie Venlo
  

routenummer 9 
   

(077) 320 68 48 

Locatie Venray routenummer 71 (0478) 52 24 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
 
 

© VieCuri Patiëntencommunicatie 
21 april 2023 bestelnummer 10694 

 

http://www.viecuri.nl/
http://www.mijnviecuri.nl/

