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Opmerkingen 
Het betreft de stoffen uit de Informatoriumgroep 'Allergenen van natuurlijke oorsprong'. De 'Allergenen voor 
diagnostiek voor contactdermatitis' zitten niet in de G-standaard, de samenstelling wisselt te sterk. 
 
SPC Grazax: gelijktijdige behandeling met symptomatische anti-allergische medicatie (bijv. antihistaminica, 
corticosteroïden en mestcel stabilisatoren) kan bij de patiënt de tolerantiegrens op de immunotherapie 
verhogen.  
Er zijn geen gegevens beschikbaar over mogelijke gevolgen van een gelijktijdige immunotherapie met andere 
allergenen tijdens de behandeling met Grazax. 
Contraïndicaties: kwaadaardige of systemische aandoeningen die het immuunsysteem beïnvloeden (bijv. auto-
immuunziekten, immuuncomplex reacties of immuundeficienties).  
 
SPC Alutard SQ, Pollinex: niet starten bij gebruik immunosuppressiva, immunosuppressiva zijn 
gecontraïndiceerd.  
 
SPC Pharmalgen: antihistaminica en bronchospasmolytica kunnen de tolerantiegrens veranderen; na 
beëindiging van deze middelen kan dosisreductie van de allergeendosis nodig zijn. Ook corticosteroiden en 
mestcelstabilisatoren kunnen invloed hebben.  
Contraïndicaties: immunosuppressiva, aandoeningen die het immuunsysteem beïnvloeden (bijv. auto-
immuunziekten, maligniteit of immuundeficienties).  
 
Priktest: deze zitten niet in de G-standaard, de samenstelling wisselt te sterk. 
SPC Soluprick: 30 mg predniso(lo)n per dag niet langer dan een week of een onderhoudsdosis van 10 mg of 
minder predniso(lo)n per dag heeft geen invloed op de huidtest. Sterk werkend cortico-zalf onderdrukt reactie 
huidtest.  
SPC True Test, Trolab: contact-allergisch onderzoek niet uitvoeren bij gebruik van orale corticosteroiden met 
een dosering hoger dan oraal prednison 5 mg/dag of bij lokale corticostoïden op het testoppervlak; deze moeten 
2 weken vóór de test worden onderbroken. 
SPC Bencard Priktest Voedingsmiddelen: symptomatische anti-allergica zoals antihistaminica, corticosteroiden 
en mestcelstabilisatoren of middelen met een dergelijke werking als nevenwerking kan het tolerantieniveau van 
de patient voor allergenen prikkels doen toenemen en daardoor een vals negatief testresultaat veroorzaken. 
Dergelijk middelen minimaal 48 uur voor aanvang van de  priktest staken. Inhalatiecorticos hebben geen invloed 
op de testuitslag.  
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