
Polikliniek Dermatologie

PLAKTESTEN
(contact allergologisch onderzoek)
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U bent door uw behandelend dermatoloog aangemeld voor plaktesten. Deze 
folder geeft u informatie over dit onderzoek.

DOEL VAN HET ONDERZOEK
Door middel van plaktesten wordt uitgezocht voor welke stof(fen) u mogelijk 
allergisch bent. Deze test wordt uitgevoerd als bij u een contactallergie wordt 
vermoed.

WAT HOUDT HET ONDERZOEK IN?

U krijgt in 1 week 3 afspraken.
Op de eerste afspraak plakt de doktersassistente pleisters met teststoffen 
op uw rug. Deze teststoffen zijn onderdeel van vastgestelde reeksen, zoals de 
Europese Standaard Reeks. Dit is een reeks van stoffen waar Europeanen het 
vaakst allergisch op reageren. Er worden meerdere reeksen stoffen geplakt. 
Soms vragen we u om zelf producten mee te nemen waar u mogelijk allergisch 
voor bent.

 

ESR ESRESR

COS COS VEHICU E

ESR:  standaard reeks
COS:  cosmetica reeks
VEHICU:  vehiculum reeks
E:  eventueel eigen stoffen (maximaal 5)
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Op de tweede afspraak, 2 dagen (48 uur) na de eerste afspraak, haalt de dok-
tersassistente de pleisters weg. Daarna worden de testplaatsen met een stift 
gemarkeerd.

De derde afspraak is een dag na de tweede afspraak (72 uur na de eerste 
afspraak). De arts leest de huidreactie(s) af en bespreekt met u de uitslag van 
de test. Een test is positief als het opgebrachte materiaal (allergeen) op de 
huid een ontstekingsreactie geeft. Er is dan in dit testvakje roodheid, zwelling, 
bultjes en/of blaasjes te zien. Dit is nog zichtbaar op de derde dag.

Let op: Indien corticosteroïden (componenten in hormoon crème of zalf) wor-
den getest, heeft u nog een afspraak na 1 week om de resultaten te bekijken.

ADVIEZEN 
• Voor een betrouwbare testuitslag dient u in de 2 weken voorafgaand aan 

het onderzoek:
o Niet met de rug in de zon te gaan of onder de zonnebank.
o De rug niet in te smeren met hormooncrème/zalf.

• Indien u immuunonderdrukkende medicijnen gebruikt (zoals prednison), 
meld dit dan voorafgaand aan de test bij uw arts of bij de doktersassistente.

• Op de dag van de test moet de huid op de rug schoon en vetvrij zijn. Ge-
bruik dan geen vette doucheproducten of huidverzorgingsproducten.

LEEFREGELS TIJDENS HET ONDERZOEK 
• Van de 1e tot en met de 3e afspraak vragen we u:

o Niet te douchen
o Niet te sporten
o Geen zwaar lichamelijke arbeid te verrichten

• Indien u last krijgt van jeuk, probeer dan niet te krabben. U mag de huid 
koelen met bijvoorbeeld een koelelement of iets kouds uit de diepvries (in 
een washandje of met een doek eromheen). Is de jeuk niet te verdragen, 
neem dan contact op met de polikliniek.

• Trek oude kleren aan, omdat de stift mogelijk kan afgeven.
• Indien de randen van de pleister loslaten, dan kunt u deze met (papieren) 

pleister weer vastzetten.
• Indien u antihistaminica gebruikt (bijvoorbeeld voor hooikoorts) dan kunt u 

deze gewoon doorgebruiken. Ze beïnvloeden het onderzoek niet.
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• Op dagen dat het warmer is dan 25°C, vragen wij u contact op te nemen 
met de polikliniek Dermatologie om te overleggen of het onderzoek door 
kan gaan.

• Ontstaat er in de dagen na de laatste aflezing nog een reactie op uw rug, 
neemt u dan contact op met de polikliniek Dermatologie:  0344-674054.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
• U kunt ongemak hebben door jeuk/irritatie van de pleister of reacties op de 

teststoffen. Dit gaat vanzelf voorbij.
• U kunt overgevoelig worden voor één of meer geteste stof(fen).
• De bestaande huidaandoening kan tijdens de test verergeren.
• In een zeldzaam geval ontstaat er pigmentverkleuring of littekenvorming op 

de plaatsen waar de test is uitgevoerd.

AFSPRAKEN
De afspraken vinden plaats op de polikliniek Dermatologie.
Het kan gebeuren dat u de afspraak moet verzetten. Geef dit minimaal 24 uur 
van te voren door.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De 
medewerkers van de polikliniek Dermatologie geven u graag meer informatie. 
Telefoon:  0344-674054
Of stuur een bericht naar: poli.dermatologie@zrt.nl 
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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