Allergologisch
onderzoek

Afdeling Dermatologie

Locatie Purmerend/Volendam

Er is met u een afspraak gemaakt voor een allergologisch onderzoek. Het gaat om
een onderzoek naar contactallergie.
Voor dit onderzoek wordt u in één week drie maal op de polikliniek verwacht.
Daarbij is het volgende van belang:
• uw rug de week voorafgaand aan het onderzoek niet aan zonlicht of zonnebank
blootstellen.
• het gebruik van antihistaminica (pillen tegen jeuk of hooikoorts)
dient drie dagen voorafgaand aan de allergietest gestopt te
worden.
• twee dagen voorafgaand aan de test de rug niet insmeren met hormoonzalven/
crèmes of andere verzorgende producten.
• de pleisters mogen niet nat worden vanaf het moment dat de test wordt
aangebracht tot het moment dat u bij de dokter komt.

Eigen producten

In sommige gevallen adviseert de arts om eigen producten mee te laten testen.
Wanneer dit bij u het geval is dan wordt u verzocht deze producten bij de eerste
afspraak mee te nemen en af te geven aan de assistente bij de balie. Bij eigen
producten gaat het met name om huidverzorgingsproducten waarvan u het idee
heeft dat ze van invloed kunnen zijn op uw klachten. Wasmiddelen hoeft u niet mee
te nemen.

Eerste afspraak

Bij de eerste afspraak wordt de test door de assistente aangebracht. Meestal
gebeurt dit op de bovenrug.

Tweede afspraak

Twee dagen later heeft u de tweede afspraak. De testpleisters worden verwijderd
door de assistente en de test wordt afgelezen. De testplaatsen worden gemarkeerd
met een speciale stift.

Derde afspraak

De volgende dag komt u voor de derde afspraak op de polikliniek en wordt de test
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opnieuw afgelezen. De bevindingen worden door de arts met u besproken.

Leefregels gedurende allergologisch onderzoek
•
•
•
•

Uw rug mag niet nat worden.
U mag niet sporten.
U moet overmatig transpireren voorkomen.
Het is raadzaam om in bed kleding te dragen om te voorkomen dat de test
loslaat.

Annuleren/wijzigen afspraak

Bij het annuleren moet de gehele test geannuleerd worden. Als u niet op uw
afspraakdatum kunt verschijnen, bel dan zo spoedig mogelijk om een nieuwe
afspraak in te plannen via poli Dermatologie (0299) 457 141.

Polikliniek Dermatologie
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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