Onderzoek naar
een allergie met
een plakproef

☐
		
		
		

De behandeling vindt plaats in HMC Antoniushove,
polikliniek Dermatologie.
Dit is op de 1e etage, route kleur groen.
Op de dag van de behandeling meldt u zich hier bij de balie.

☐
		
		
		

De behandeling vindt plaats in HMC Westeinde,
polikliniek Dermatologie.
Dit is op de 1e etage, bouwdeel C1-80.
Op de dag van de behandeling meldt u zich hier bij de balie.

☐
		
		
		

De behandeling vindt plaats in HMC buitenpoli Wassenaar,
polikliniek Dermatologie.
Dit is op de 2e etage.
Op de dag van de behandeling meldt u zich hier bij de balie.

Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 1 werkdag voor de afspraak) de polikliniek Dermatologie.
U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken. In uw plaats kan dan een
andere patiënt geholpen worden. De polikliniek is bereikbaar op werkdagen
tussen 08.00-16.30 uur via de telefooncentrale:
telefoonnummer 088 97 97 900.
Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

De dermatoloog heeft met u afgesproken dat er een test wordt
gedaan om te kijken of u een allergie heeft. De test die wordt
gedaan, bestaat uit een serie plakproeven. Hierbij worden
plakkers op uw huid geplakt met stoffen waar u mogelijk
allergisch voor bent. In deze folder vindt u meer informatie over
de behandeling, de voorbereiding en de afspraken daarna.

Voorbereiding op de behandeling
Voor een duidelijk resultaat is het belangrijk om vóór de plakproef rekening
te houden met de volgende zaken:
• Bij gebruik van Prednison 10 mg of hogere dosering per dag: stop hiermee
één week voor de plakproeven. Bij lagere dosering kunt u gewoon
doorgaan met Prednison.
• Breng geen crème, poeder, bodylotion op de rug aan. De plakkers kunnen
dan loslaten.
• Smeer vanaf vijf dagen vóór behandeling geen hormonale zalven op de
rug.
Op de rest van het lichaam mag, indien nodig, wel gesmeerd worden.
• De rug mag niet verbrand zijn door de zon.
• Meld het aan de behandelaar als u zwanger bent.

Plakproeven
De plakproef duurt vier dagen. U krijgt hiervoor drie tot vier afspraken. Het
onderzoek is niet pijnlijk en is ongevaarlijk. Wel kunt u jeuk voelen, met
name als u ergens allergisch op reageert.
Voor een duidelijk resultaat is het belangrijk om tijdens de vier dagen van
de plakproef:
• niet te douchen, de pleisters mogen niet nat worden;
• geen extreme bewegingen te maken met uw bovenlijf, zoals bij zware
arbeid, sporten en tillen, waardoor de pleisters los kunnen laten;
• overmatig transpireren te vermijden (niet sporten);
• niet te zonnen of onder de zonnebank te liggen.

1e afspraak: maandag of dinsdag
Deze dag worden plakkers op uw rug geplakt. Op deze plakkers zitten
stoffen waarop u allergisch kunt reageren als deze in contact komen met
de huid. Dit wordt contactallergie genoemd. Bij deze afspraak neemt u
uw eigen cosmetica, zalven, crèmes mee waar uw dermatoloog om heeft
gevraagd, indien mogelijk in de originele verpakking.
De assistente zet de plakkers vast met pleisters. Deze pleisters blijven twee
dagen zitten. Deze behandeling duurt ongeveer 10 tot 30 minuten.
2e afspraak: woensdag of donderdag
De doktersassistente verwijdert na twee dagen de pleisters en plakkers.
Zij bekijkt de huid en noteert eventuele huidreacties. De plaats waar de
plakkers hebben gezeten, wordt gemarkeerd. Dit gebeurt met onzichtbare
inkt, zodat er geen vlekken op uw kleding komen. Met een speciale lamp
wordt deze inkt weer zichtbaar. De inkt is met water afwasbaar, dus u kunt
tussen de 2e en 3e afspraak niet onder de douche of in bad.
3e afspraak: donderdag of vrijdag
De dermatoloog bekijkt opnieuw de huid op uw rug en bespreekt de
resultaten met u. Na deze afspraak kunt u weer douchen.
4e afspraak (eventueel):
Zo nodig komt u voor controle terug bij uw behandelend dermatoloog.

Bijwerkingen
Het onderzoek kan de volgende bijwerkingen hebben:
• Uw huid kan rood worden of gaan jeuken op de plaats van de geteste
stof(fen). Dit trekt weer weg.
• U kunt overgevoelig worden voor de geteste stof(fen), terwijl u dat vóór
het onderzoek niet was. Dit komt zelden voor.
• Verergering van bestaande huidaandoening. Dit komt zelden voor.
• Huidverkleuringen op de testplekken.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met de polikliniek Dermatologie. De polikliniek is bereikbaar op
werkdagen tussen 08.00-16.30 uur via de telefooncentrale:
telefoonnummer 088 97 97 900.
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