allergie huidpriktest bij kinderen
informatie voor ouders / verzorgers

Uitleg over het onderzoek
Uw kind is doorverwezen voor een huidpriktest. In deze folder vindt u uitleg over de reden van
het onderzoek, hoe u uw kind kunt voorbereiden op het onderzoek en over het onderzoek zelf. Het
onderzoek wordt gedaan door een speciaal opgeleide longfunctieassistent. Eén van de
ouders/verzorgers mag aanwezig zijn bij het onderzoek.
Waarom krijgt uw kind dit onderzoek?
Met de huidpriktest gaan we na of uw kind allergisch is voor bepaalde stoffen. Met deze test
kunnen we de aanleg voor gevoeligheid van de slijmvliezen aantonen voor bepaalde stoffen die we
inademen. We noemen deze stoffen ‘inhalatie allergenen’. We doen dit door deze stoffen - bijvoorbeeld
huisstofmijt of haar van huisdieren - in opgeloste vorm als een druppel op de huid aan te brengen.
Daarna wordt met een klein prikkertje door de druppel heen in de huid geprikt. We bekijken vervolgens
of de huid op de stof reageert.

Vóór het onderzoek stoppen met medicijnen
Kort voor het onderzoek mag uw kind een aantal medicijnen niet gebruiken. Dit is zeer belangrijk voor
het slagen van het onderzoek. In het schema hieronder ziet u om welke medicijnen het gaat.
Antihistaminica in tabletten of drankjes stoppen vanaf 1 week voor het onderzoek:
Xyzal (= levocetirizine)
Aerius (= desloratidine)
Atarax (= hydroxyzine)
Tavegil (= clemastine)
Zyrtec (= cetirizine)
Claritine (= loratadine)
Fenestil (= dimetindeen)
Telfast (fexofenadine)
Ζaditen (= ketitofen) 2 weken voor het onderzoek
Steroïdhoudende crèmes of zalven vanaf 24 uur voor het onderzoek:
Hydrocortison
Emovate
Triamcinolon
Cutivate

Het onderzoek - allergie huidpriktest
We brengen eerst altijd 2 controledruppels aan op de huid. De ene druppel bevat histamine en geeft
in elk geval een reactie. Dit laat zien dat de test goed werkt. De andere druppel is het oplosmiddel voor
de allergene stoffen waar we de test mee uitvoeren. Deze druppel met alléén het oplosmiddel hoort
geen reactie te geven.

Vervolgens brengen we aan de binnenkant van beide onderarmen van uw kind druppels van de stoffen
aan waarvan we vermoeden dat ze de oorzaak zijn van de allergische reactie. Heeft uw kind ernstig
eczeem op de armen, dan brengen we de druppels aan op de rug. Vervolgens prikken we met een klein
prikkertje door de druppel heen in de huid. Dit voelt als een klein speldenprikje.

Na het aanprikken van de huid moeten de stoffen even inwerken. Is uw kind allergisch voor een
bepaalde stof dan reageert de huid hierop. Bijvoorbeeld met een wit bultje - als een muggenbult - met
een rood cirkeltje eromheen. Uw kind mag niet aan dit bultje krabben. Na ongeveer 10 tot 15
minuten - afhankelijk van het aantal druppels - lezen we de huidpriktest af. Het is direct zichtbaar voor
welke stoffen uw kind eventueel gevoelig (allergisch) is. Het onderzoek duurt gemiddeld een ½ uur.

Na het onderzoek
Na het onderzoek heeft u een afspraak - soms aansluitend - met de arts of verpleegkundig specialist
kinderlongziekten die de uitslag van het onderzoek met u en uw kind bespreekt. U kunt dan al uw
vragen stellen.

Kom op de afgesproken tijd
We hebben tijd gereserveerd voor uw kind. Het is daarom belangrijk dat u op de afgesproken tijd komt.
Is uw kind verhinderd? Geef dit dan zo vroeg mogelijk aan ons door. Het telefoonnummer van de
polikliniek kindergeneeskunde vindt u hieronder.

Uw vragen
Informatie over MCA voor u en uw kind vindt u op www.mca.nl/kids. Met vragen of voor meer informatie
over het onderzoek kunt u contact opnemen met de polikliniek kindergeneeskunde, huisnummer 119.
Het telefoonnummer is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur 072 - 548 29 50.
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