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HUIDPRIKTEST   
 

 

 

In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie 

over een huidpriktest in ons ziekenhuis. Wij adviseren u deze informatie zorg-

vuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzi-

gingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u 

worden meegedeeld. 

 
Doel van het onderzoek 
In overleg met uw behandelend arts heeft 
u besloten tot een huidpriktest. Met deze 
test kan worden aangetoond of uw 
lichaam allergisch reageert op bepaalde 
stoffen.   
 
Wat is een allergie 
Een allergie is een abnormale reactie van 
het lichaam op bepaalde stoffen die op 
zichzelf onschadelijk zijn. Deze stoffen 
worden allergenen genoemd. Doorgaans 
reageert het lichaam niet op stoffen die 
worden ingeademd zoals stuifmeel, huid-
schilfers van honden en katten of uitwerp-
selen van huisstofmijten maar 20-30% 
van de bevolking reageert wèl op deze 
stoffen. Klachten die kunnen optreden 
zijn een verstopte en/of loopneus, 
benauwdheid, jeuk en tranende en/of 
ontstoken ogen. 
 
Voorbereiding op de huidpriktest 
Twee (2) dagen vóór de huidpriktest mag 
u geen anti-allergie medicijnen via de 
mond innemen. Het gebruik van neus-
sprays en oogdruppels is wel toegestaan.   
 

Wij verzoeken u op de dag dat de test 
plaatsvindt, geen bodylotion of crème op 
uw armen te smeren. 
 
Het onderzoek 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de 
assistente van de KNO-arts op de poli-
kliniek KNO. De assistente haalt u op uit 
de wachtkamer en brengt u naar de 
onderzoekskamer. 
 
Bij het onderzoek worden op de binnen-
zijde van de onderarmen in rijen druppels 
van allergeenextracten aangebracht, 
waarna deze worden doorboord met een 
lancetje. Dit is een heel klein naaldje dat 
in de huid een ondiep gaatje maakt. 
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Er worden 8 allergenen getest en er 
wordt een positieve en negatieve controle 
uitgevoerd. Dit is noodzakelijk voor het 
beoordelen van de test. Er worden dus in 
totaal 10 druppeltjes aangebracht en 10 
prikjes gegeven.  
 
Na 15 minuten kan worden afgelezen of 
het lichaam heeft gereageerd. Bij een 
allergische reactie ontstaat een kleine 
rode zwelling op de huid die een beetje 
kan jeuken. Deze huidreactie is verge-
lijkbaar met een muggenbult. 
 
Bijwerkingen 
Het gebeurt zelden dat een reactie op 
een andere plaats op het lichaam ont-
staat omdat een minimale hoeveelheid 
allergene stof wordt gebruikt. Mocht u 
toch tijdens of na de huidpriktest last 
krijgen van niezen, jeuk in de ogen, 
kortademigheid of andere klachten, dan 
vragen wij u dit direct te melden. Uw 
behandelend arts kan dan meteen uw 
klachten behandelen.  
 
In sommige gevallen kan na ongeveer 
zes uur opnieuw een jeukend bultje ver-
schijnen op de testplaats. Dit kan komen 
door een sterke allergie. Dit verdwijnt 
vanzelf weer in de loop van de volgende 
dagen.  
 
Na de test kunt u uw normale werkzaam-
heden weer hervatten. 
 
De uitslag 
Een half uur na het onderzoek bespreekt 
uw behandelend arts de uitslag met u. 
 
 
 
 
 
 

Tot slot 
Mocht u na het lezen van deze algemene 
informatie nog vragen hebben, stelt u die 
dan gerust aan uw behandelend arts of 
de assistente. De medewerkers van de 
polikliniek KNO zijn op werkdagen van 
08.00 tot 16.00 uur bereikbaar via tele-
foonnummer (0181) 65 85 89. 
 
Wij maken u er op attent, dat vergoeding 
van de kosten voor onderzoek of behan-
deling in het Spijkenisse Medisch 
Centrum afhankelijk is van uw zorgverze-
keraar en de zorgpolis die u heeft afge-
sloten. Om verrassingen te voorkomen 
adviseren wij u contact op te nemen met 
uw zorgverzekeraar om na te gaan in 
hoeverre de kosten voor u worden 
vergoed.  
 
Meer informatie leest u in de folder 
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op 
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht  > 
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar 
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.  
 
Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl. 
Deze website biedt informatie over de 
zorgnota en de zorgkosten in het alge-
meen, geeft antwoord op veel gestelde 
vragen en geeft aan waar u met welke 
vraag terecht kunt. 
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