Dermatologie

Allergologisch onderzoek
Tijdens uw bezoek aan de huidarts is met u afgesproken dat u een plakproefonderzoek krijgt. Dit is een
onderzoek om te testen of u allergisch bent voor bepaalde stoffen.

Voorbereiding
In de week voorafgaand aan het onderzoek is het van belang dat u:
 uw rug niet blootstelt aan zonlicht, zonnebank of hoogtezon;
 uw rug niet insmeert met hormoonzalven en/of –crèmes;
 uw rug niet insmeert met uw eigen verzorgende producten.
Belangrijk: om het onderzoek niet te verstoren gelden deze punten ook tijdens het onderzoek.

Wat kunt u verwachten
Eerste afspraak
Op de eerste dag van het onderzoek wordt de plakproef met speciaal plakmateriaal op de rug bevestigd. Dit
materiaal staat douchen niet toe. Vermijd overmatige bewegingen van de rug zoals zware arbeid, sport, tillen,
wrijven en krabben.
Eventuele donkere plekken die u door de plakkers ziet doorschemeren, zijn geen allergische reacties, maar
kleurstoffen van het geteste materiaal. Wel kan door het testen wat jeuk ontstaan. Mochten de randen van de
plakker loslaten, dan kunt u deze met (papier)pleister weer vastzetten.

Tweede afspraak
Twee dagen later heeft u de tweede afspraak. De plakkers worden verwijderd en de testplaatsen worden
gemarkeerd. Hoewel de inkt, die gebruikt wordt, afwasbaar is, mag u toch tussen de tweede en derde afspraak
kort douchen.

Derde afspraak
De volgende dag komt u voor de derde maal en wordt de test afgelezen. De bevindingen worden u
meegedeeld en u krijgt indien nodig adviezen. Indien nodig en bij positieve bevindingen wordt een
vervolgafspraak gemaakt bij de arts.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek
Dermatologie.

Bent u verhinderd?
Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact met ons op via één
van deze telefoonnummers. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. Bel zo snel
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mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Anders kunnen wij u een wegblijftarief in rekening brengen.
Kijk op onze website voor het actuele tarief.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis
Hoofdreceptie
Dermatologie polikliniek

020 - 634 6346
020 - 634 6251

Adres BovenIJ ziekenhuis
Postadres
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam
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Bezoekadres
Statenjachtstraat 1
1034 CS Amsterdam
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