
 

 

 

Een allergietest 
Met Flip de Beer 
 
Flip kijkt mee tijdens een allergietest. Eerst krijgt Tarja stipjes op haar arm. Daar komen 
de prikjes. Ze is heel flink als de dokter haar de prikjes geeft. De uitslag laat zien waar ze 
allemaal allergisch voor is. 

Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪ 

Hallo allemaal, vandaag mag ik met Tanja mee naar het ziekenhuis. 

Zo Tanja, hoe is het met je? Goed. Heb je vandaag iemand speciaals meegenomen? Ja. Ja. 
Wie dan? Flip de Beer. Ja! Flip de Beer. Ja. Want heeft hij ook ergens last van misschien? Is 
hij misschien een beetje gaan hoesten of gaan niezen? Ja, toen net hoorde ik “hatsjoe!” bij 
Flip de Beer. Ja. En heb jij dat ook wel eens? Ja. Als ik aan stof ruik, dan “hatsjoe!”. Ja hè. 
Dan moet je niezen. 

En vooral in het voorjaar, maar niet in de zomer? Ja, dit voorjaar heeft ze wel eens dat ze 
toch meer niest en dat ze dat ook al snel aangaf. Ja, het kan zijn dat je daar ook wel eens 
jeukende ogen van krijgt of dat je daarvan moet niezen. Oh ja? Ja. En dat je allergisch 
bent. Allergisch? Weet je wat dat is, allergisch zijn? Ja, dan moet je ergens van niezen. Oh. 
Van dieren, net als mijn mama, die is heel allergisch voor dieren, behalve voor vissen. Oh ja. 
Voor vissen niet? Nee. En voor beren? 

En weet jij hoe we kunnen kijken of jij ook allergisch bent voor bijvoorbeeld die polletjes in 
de lucht? Ik weet het niet. Ja. Weet je dat? Ja. Hoe kunnen we daarnaar kijken? Jij weet 
het toch! Jullie doen zo’n prikje in mijn huid en dan doe je druppeltjes erop, en dan… Oh, 
dus zo gaat dat! En in dat druppeltje gaat ze dan met een heel dun prikkertje in je huid 
duwen en dan is het weer klaar. Okay. 

Goedemiddag. Nou, ik ben benieuwd! Hai. Hoi. Ik kom dadelijk die test bij jou zetten. Zal ik 
effe voorstellen? Ik ben Machteld. Ik ben Tanja. Hallo, Miranda. Machteld. Hallo Machteld.  
Nou, dan gaan we even alle spulletjes klaarzetten hoor. Goed, dan mag je je handen en 
armen neerleggen, want we gaan op alle twee de armen de druppeltjes neerleggen. 
Hoeveel? Een stuk of 14 bij mekaar. Zo, dat is veel! 

Ik ga wat plakkertjes op jouw arm plakken. Ja. Dan leg ik ze hier ernaast, zodat je goed kan 
zien waar ze liggen. Oh, daar staan allemaal cijfertjes op. Nou, verschillende soorten 
druppeltjes leg ik neer. Dan moet je je armen heel stil houden. Oh, dat kan Tanja wel hoor 
en ik ook, ik blijf heel stil liggen. Ik leg nu alleen maar druppeltjes neer. Ja, ik zie het. Zo. Het 
doet ook niet pijn. Dat doet een beetje pijn! Een klein beetje. Even stilhouden. Het is snel 
klaar. Dan laten we het heel even liggen. Nou, ik druk alvast op het knopje, ik heb hier 
geprikt. Oh, dan moet je even wachten. 

Welke zullen we bij Flip doen? Degene met de grassen en de bomen of die met de dieren? 
De dieren. Ja, doe maar dieren.Okay, dan plakken we deze op zijn arm. Ja, en dan 
druppeltjes. Druppeltjes ook. Dat doet geen pijn hoor. Een beetje draaien. Een druppeltje 
doet ook niet pijn. Dat heb je goed gedaan! Een klein prikje. Oeps. Goed zo! Heel goed. Er 



 

 

 

komen allemaal al bultjes op hè? En dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar je dan op 
reageert, dus waar je een beetje allergisch voor bent. Oh ja, ik zie het. Wanneer komen 
gaan die weg? Die gaan vanzelf in de loop van de dag gaan ze wel weer weg. Oh, gelukkig. 

En er is een kwartiertje voorbij, het is tijd, dus we gaan ‘m even aflezen. Nou, weet je hoe 
ik dat ga doen? Met mijn pen. Dan ga ik een rondje tekenen, rondom het bultje, dan kan ik 
zien hoe dik ie is en hoe groot ie is. Nou, hier ook een klein bultje hè. Dus om het bultje heen. 
Die is niet zo heel groot. En dan zie je precies hoe groot het bultje is. Ik snap het. En dan 
doen we deze plakkertjes er zo op. Ja. En dan als ik ze eraf haal, dan zit het pen zo, kijk, zo 
erop en dan kan ik zo meteen kan het op gaan meten hoe groot de reactie is. Dat is slim! 

Dan gaan we Flip even draaien. Oh, ik ben benieuwd of ik ook zoveel bultjes heb. We zullen 
even kijken. Ja. Het jeukt wel een beetje. Nou, dan gaan we eens even kijken of we bij Flip 
ook een beetje kunnen tekenen hè, hoe groot het bultje is. Vervelend. Nou, dan hebben we 
ook de uitslag voor Flip nog. Je hebt een bultje bij nummer 1 bij de kat, dat is een bultje 
van 3 millimeter, dus hij is ook een klein beetje allergisch. Ah, ja. Dus nu snap ik waarom ik 
daar niet zo van houd, van katten.  

Ja? Nou, dan zijn we klaar met de test, dan gaat de uitslag naar de arts toe en die gaat 
jullie dat allemaal helemaal verder vertellen wat je eraan kan doen. Okay. Dag! Nou, 
bedankt. Tot de volgende keer! Tot de volgende keer! 


