Allergie huidpriktest bij kinderen
Informatie voor ouders/verzorgers

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.

Waarom dit onderzoek?
Met een huidpriktest onderzoeken we of uw kind aanleg heeft voor een allergie.

Uw voorbereiding
Kort voor het onderzoek mag uw kind een aantal medicijnen niet gebruiken. Dit is erg belangrijk voor het
slagen van het onderzoek. Hieronder ziet u om welke medicijnen het gaat.

1. Antihistaminica 3 dagen voorafgaand aan het onderzoek stoppen, bijvoorbeeld:


Xyzal (= levocetirizine)



Aerius (= desloratidine)



Tavegil (= clemastine)



Zyrtec (= cetirizine)



Claritine (= loratadine)



Fenistil (= dimetindeen)

2. Lokale corticosteroïd zalven en crèmes 1 week voorafgaand aan het onderzoek stoppen op de
onderarmen. Dit is namelijk het testgebied. Voorbeelden van corticosteroïd zalven en crèmes
zijn:


Hydrocortison



Emovate



Triamcinolon



Cutivate

Als uw kind op de dag van het onderzoek ziek is en/of koorts heeft, of als er sprake is van actief eczeem
op de armen, zal het onderzoek worden uitgesteld.

Het onderzoek
Het onderzoek kan worden afgenomen door een verpleegkundige of polikliniekassistente in Alkmaar of
Den Helder. De ouders of verzorgers mogen aanwezig zijn bij het onderzoek.
Uw kind krijgt aan de binnenkant van de onderarm(en) een of meer kleine prikje(s) in de huid met de
verdachte stof(fen).
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Daarnaast worden twee controle druppels aangebracht. De ene druppel bevat histamine en hoort altijd
een (milde) reactie te geven. Dit laat zien dat de test goed werkt. De andere druppel is een controle
druppel. Deze druppel hoort geen reactie te geven.
Na ongeveer 15 minuten is zichtbaar voor welke stoffen uw kind mogelijk allergisch is.
Het onderzoek duurt ongeveer een halfuur.

De uitslag
Na het onderzoek heeft u een afspraak –soms aansluitend- met de arts of verpleegkundig specialist die
de uitslag en de daaropvolgende adviezen met u en uw kind bespreekt.

Uw vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met:


polikliniek kindergeneeskunde locatie Alkmaar, telefoonnummer 072 – 548 2950, e-mailadres
kids@nwz.nl



polikliniek kindergeneeskunde locatie Den Helder, telefoonnummer 0223 – 69 6449, e-mailadres
kinderpoli@nwz.nl

De telefoonnummers zijn op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 16:30 uur.
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