Keel-, Neus-, Oorheelkunde (KNO)

Allergologisch onderzoek
Onderzoek
Inleiding
U bent doorverwezen voor een allergologisch onderzoek. De KNO arts stelt aan de
hand van dit onderzoek vast of uw klachten worden veroorzaakt door bepaalde
stoffen uit uw omgeving. Huisstofmijten, pollen, haren en huidschilfers van dieren zijn
stoffen die allergische klachten kunnen veroorzaken. Allergische klachten kunnen
zich uiten in de vorm van een verstopte neus, niezen, snotteren, tranende of
jeukende ogen en een jeukende huid, neus of keel.
Voorbereiding
Tenminste 1 week voordat het onderzoek plaatsvindt raden wij u aan geen
medicijnen meer in te nemen die u voor uw allergische klachten gebruikt. Deze
medicijnen kunnen het onderzoek beïnvloeden.
Voor aanvang van het onderzoek wordt u gevraagd welke materialen/stoffen in uw
huis, met name de slaapkamer, aanwezig zijn. Er kunnen u onder andere vragen
worden gesteld over de vloerbedekking, gordijnen, matras, dekbed en huisdieren.
Waar vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek KNO van VieCuri Medisch Centrum.
Daar kunt u zich melden bij de balie.
Het onderzoek
Een assistent voert het onderzoek uit. Deze brengt aan de binnenkant van uw
onderarm druppels aan van verschillende stoffen. Op de plaats van de druppels
wordt de huid met een prikkertje licht beschadigd. Hierdoor kan een kleine
hoeveelheid vloeistof in de huid dringen. De overtollige vloeistof wordt met een
doekje verwijderd. De betrouwbaarheid van de test wordt gemeten met twee
controleprikjes waarbij de huid in het ene geval niet en in het andere geval wel moet
reageren (er wordt respectievelijk alleen een oplosmiddel en
oplosmiddel met histamine ingespoten).
Na het onderzoek
Na het onderzoek neemt u plaats in de wachtkamer. Hier wacht u ongeveer 15
minuten. Gedurende deze tijd kunnen de verschillende stoffen reageren. Een
allergische (positieve) huidreactie uit zich in de vorm van jeuk, roodheid en een
kleine zwelling. Hoewel deze huidreactie meestal na een half uur verdwenen is,
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kunnen na 4-24 uur opnieuw roodheid en zwelling optreden. De grootte van de rode
plek is bepalend voor de ernst van allergie.
Het is van belang dat u de binnenkant van uw onderarm niet aanraakt of er aan
krabt. Dit kan het onderzoek beïnvloeden.
Uitslag
Na de wachttijd controleert de assistent de reacties. Zij of hij schrijft de huidreacties
op en legt deze voor aan de KNO arts die u behandelt.
De KNO arts bespreekt met u de resultaten van het onderzoek en stelt, indien nodig
een behandeling voor.
Neem bij uw bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig
legitimatiebewijs mee!

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Polikliniek KNO-heelkunde
Locatie Venlo

Routenummer 65

(077) 320 55 55

Locatie Venray

Routenummer 16

((077) 320 55 55

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
internet: www.viecuri.nl
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