Lichttesten
informatie

voor

patiënten

LIJST VAN MEDICATIE
✔ Minstens twee weken op voorhand bezorgt u ons een lijst van uw medicatie, tenzij er niets veranderd is
sinds uw vorige raadpleging. Als uw medicatie tijdens de laatste twee weken nog verandert, vragen wij u
om ons telefonisch te verwittigen (016 33 70 00).
✔ Sommige vormen van medicatie maken u lichtgevoeliger of kunnen het resultaat van de test beïnvloeden,
dus het is belangrijk dat u alle soorten medicatie opneemt in de lijst. Dat kunnen pillen zijn, maar ook
zalven, druppels, sprays, inspuitingen, vaccins, tabletten, homeopathie, voedingssupplementen, anti
conceptie, pijnpleisters en natuurgeneesmiddelen.
✔ U mag uw lijst met medicatie opsturen naar:
UZ LEUVEN
Raadpleging dermatologie E 102 t.a.v. de verpleegkundigen van de raadpleging fototherapie / fotodermatologie
Herestraat 49
3000 Leuven
U mag de lijst ook mailen naar dermatologie@uzleuven.be t.a.v. de verpleegkundigen van de raadpleging
fototherapie / fotodermatologie.

AANDACHTSPUNTEN
• U mag uw rug minstens acht dagen voor de testen niet meer insmeren met cortisonezalf. De rug moet
vrij zijn en mag niet rood zien. U blijft ook minstens zes weken op voorhand uit de zon. De testen kunnen
namelijk niet doorgaan als uw rug gebruind is.

• Op de dag van de testen mag u geen bodylotion smeren op uw rug. Die vormt een film tussen de lens en
de huid waardoor het testresultaat beïnvloed wordt.
• De lichttesten duren minstens drie uur, dus houd daar best rekening mee. Zo kan u iets meebrengen
om te lezen. Een tablet, smartphone of gsm zijn ook toegelaten. De dag na de testen komt u naar de
raadpleging om het resultaat te bespreken.
• Als u koorts heeft, vragen wij u om ons telefonisch te verwittigen.
• Houd er rekening mee dat er na de lichttest een tussenperiode van minstens acht weken nodig is voor
u een andere behandeling of test (bv. PUVA lichttherapie, UV B-lichttherapie, repereertesten) kan laten
uitvoeren.
• U kunt een afspraak maken bij de verpleegkundigen via het telefoonnummer 016 33 70 00.
Ook bij twijfel over uw medicatie of andere vragen contacteert u ons best vooraf voor de nodige informatie.
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• Vanaf zes weken voor de testen mag u geen cortisone meer inspuiten of cortisonetabletten innemen.
Vanaf drie dagen voor de testen mag u ook geen antihistaminica (anti-jeuktabletten) meer innemen en
geen anti-jeukzalf of cortisone meer smeren.

