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Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek dermatologie van Zaans Medisch Centrum.
Het is de bedoeling dat u in de testweek 3 keer komt.

Dag 1
De stoffen die getest worden, worden in kleine “kamertjes” met speciaal plakverband op 
uw rug geplakt. Mochten de randen van de plakkers loslaten, dan kunt u deze met 
pleister weer vast zetten. Door het testen kan wat jeuk ontstaan.

Dag 2
Het plakverband wordt door de assistente verwijderd en de testplaatsen worden 
gemarkeerd met speciale inkt. Wij raden u aan een oud T-shirt aan te trekken in verband 
met eventuele vlekken.

Dag 3
De test wordt door de dermatoloog afgelezen. De bevindingen worden u meegedeeld en 
u krijgt indien nodig adviezen. Soms wordt een vervolgonderzoek afgesproken.

In de week voorafgaande aan het onderzoek:
• De rug niet aan zonlicht of zonnebank blootstellen.
• De rug niet insmeren met hormoonzalven of -crèmes.
• De rug niet insmeren met vette zalven/crèmes of andere huidverzorgingsproducten.

In de week van het onderzoek mag de rug niet gewassen worden en niet aan 
zonlicht/zonnebank worden blootgesteld. 
Bijzondere vormen van inspanning (zware arbeid, veel bukken, tillen of sporten) moeten 
vermeden worden aangezien de pleisters die op de rug geplakt worden dan makkelijk 
loslaten en transpiratie het onderzoek nadelig beïnvloedt.

Wilt u, als daar door de arts om gevraagd wordt, cosmetica of monsters van stoffen 
waarmee u in contact komt meebrengen met de naam erop. Het liefst in de originele 
verpakking. Om praktische redenen vragen wij u niet meer dan 4 eigen producten mee te 
nemen.

Richtlijnen voor 
allergologisch onderzoek, 
plakproeven
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Bijwerkingen
• U kunt een irritatie reactie krijgen op de geteste stoffen. Dit gaat echter weer over.
• Verergering van bestaande huidaandoening
• Pigmentverkleuringen op de testplekken
• Litteken vorming (dit komt bijna niet voor)

Mocht u uw afspraak niet kunnen nakomen, bel dan tijdig af.

Adres en telefoonnummer
Zaans Medisch Centrum, poli dermatologie
Telefoonnummer: 075 650 12 20


