Patiënteninformatie

Allergietesten / Provocatietest
Onderzoek op de afdeling Longfunctie
Na overleg met uw behandelend arts is besloten om te testen of u allergisch bent voor bepaalde
stoffen of om te testen of er sprake is van overgevoeligheid van de luchtwegen. Om te testen of er
een allergie is, kan er een allergietest plaatsvinden. Hier wordt getest of u allergisch bent voor
pollen, katten, honden, huismijt en dergelijke) en/of een voedingsallergietest. De testen vinden
plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2. Volg route G - groen.
U kunt na het onderzoek direct weer naar huis.
Voorbereiding
Kies voor makkelijk zittende kleding. Gebruikt u medicijnen die de test kunnen beïnvloeden, dan
heeft uw behandelend arts/ huisarts dit met u besproken. Zijn er toch nog vragen neem dan
contact op met uw behandelend arts/ huisarts.
Onderzoek
Er kan een allergietest en/of een voedingsallergietest bij u worden gedaan. Bij de allergietest
wordt gekeken of u allergisch bent voor honden, katten, pollen, schimmels, huismijt en dergelijke.
Bij de voedingsallergietest wordt getest of u gevoelig bent voor voedingsstoffen zoals koemelk,
tomaat en andere voedingsstoffen. Beide onderzoeken gebeuren op dezelfde manier. Er worden
eerst druppeltjes vloeistof op de huid van beide onderarmen en/of rug aangebracht. Hierna wordt
de druppel in de huid licht aangeprikt. Na een kwartier is een eventuele reactie op de test te zien
in de vorm van een jeukend bultje.
Tijdens het onderzoek zelf kunt u ook nog vragen stellen aan de longfunctieanalist.
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Welke test op u van toepassing is, wordt hier aangekruist.
Allergietest
Het is mogelijk dat uw luchtwegklachten grotendeels worden veroorzaakt door
allergieën. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. In onze test zitten de
voornaamste allergenen (stoffen die een allergische reactie kunnen uitlokken) zoals:












graspollen
boompollen
huisstofmijt
kat
hond
paard
cavia
konijn
parkiet
latex
verschillende schimmels

Voedselallergie
Bij de voedselallergietest worden alleen voedingsstoffen getest. Het onderzoek duurt ongeveer
een half uur. De test verloopt voor u precies hetzelfde als eerder genoemde allergietest. Er wordt
getest op de volgende voedingsstoffen:
 koemelk
 kippenei
 tarwemeel
 kabeljauw
 garnaal
 mossel
 tomaat
 selderiewortel
 erwt
 appel
 banaan
 soja
 hazelnoot
 walnoot
 pinda
Bronchiale histamine provocatie
Met dit blaasonderzoek wordt de gevoeligheid van de luchtwegen vastgesteld. Wij vragen u om
de stof ‘histamine’ in te ademen. Na het toedienen wordt de doorgankelijkheid van de
luchtwegen met een blaastest gemeten. Dit gebeurt meerdere keren achter elkaar met oplopende
concentraties vernevelde histamine. Wanneer een vernauwing van de luchtwegen wordt
vastgesteld. Het is belangrijk dat u voor dit onderzoek géén luchtwegverwijders en
antihistaminica (medicijn tegen allergie) gebruikt, tenzij de arts anders voorschrijft.
Dit onderzoek duurt ongeveer één uur.
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Na het onderzoek
U kunt meteen na het onderzoek weer naar huis en u mag zelf ook autorijden.
Mogelijke complicaties
Allergieonderzoek kan leiden tot jeukende bultjes die vanzelf weer weg gaan.
De uitslag
Uw behandelend arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek.
Bent u door uw huisarts verwezen, dan krijgt u de uitslag via uw huisarts.
Contact
Bij vragen over uw verwijzing, neemt u contact op met uw huisarts of specialist. Bent u
verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Longfunctie.
Hebt u vragen over het onderzoek zelf, neem dan contact met ons op.
Afdeling Longfunctie

043 – 387 72 25 tijdens kantooruren

Websites
 www.mumc.nl
 www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/specialisme/longfunctie/over-longfunctie
 www.gezondidee.mumc.nl
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