Dermatologie

Plakproef
Allergietesten

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

U hebt huidafwijkingen die mogelijk worden veroorzaakt door een allergie
voor een bepaalde stof.

Wat is een allergische reactie?

Een allergische reactie kan ontstaan door langdurig contact met een bepaalde
stof. Sommige stoffen waarmee men in contact komt, geven sneller een
allergische reactie dan andere.

Hoe wordt een allergietest (plakproef) uitgevoerd?

U krijgt een aantal (minimaal 63) plakkers op uw rug geplakt met stoffen
waarvan we weten dat deze allergische reacties kunnen veroorzaken.
Wanneer u allergisch bent voor één van deze stoffen, reageert uw huid met
roodheid en blaasjes.
Dag 1
Op de polikliniek Dermatologie worden de plakkers op uw rug geplakt.
Dag 3 ( 48 uur later)
De plakkers worden er door de assistente van de polikliniek Dermatologie
afgehaald. Op de plekken waar de plakkers hebben gezeten, zijn rondjes
getekend. U mag niet douchen omdat u deze rondjes moet laten zitten t/m
uw laatste bezoek op dag 8.
Dag 4 (72 uur later)
Op dag 4 wordt de eerste aflezing uitgevoerd op de polikliniek Dermatologie.
Dag 8
Op dag 8 komt u voor de 2e aflezing bij de assistente van de dermatoloog.
Als de eerste aflezing negatief uitvalt, is er bij 10-15% van de patiënten toch
een positieve reactie te zien bij de tweede aflezing.

Voorbereidingen om de test goed te laten slagen

• U mag vanaf 2 weken van tevoren niet in de zon en ook niet onder de
zonnebank.
• In de week vóór de allergietest mag u geen hormoonzalf op uw rug 		
smeren, dit maakt de test onbetrouwbaar.
• Tijdens de 8 dagen van de allergietest moet u uw rug droog houden; dus
niet douchen.
• Voorkom overmatig zweten. De pleisters op de rug kunnen dan namelijk
verschuiven.
• Gedurende de nacht kunt u het beste een hemdje over de pleisters dragen
om loslaten te voorkomen.
• De markeringen die op uw rug aangebracht zijn, mag u uiteraard niet 		
verwijderen tijdens de allergietest.
Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust tijdens het allergieonderzoek of
neem tijdens werkdagen contact op met de polikliniek Dermatologie.
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