Koemelkprovocatietest

Waarom krijgt uw kind dit onderzoek?
Met dit onderzoek kan worden vastgesteld of uw kind een
koemelkallergie heeft.
Hoelang duurt dit onderzoek?
- Uw kind wordt 2 keer opgenomen op de kinderafdeling, op 2
verschillende dagen met een tussenpoos van minimaal 1 week
- U dient er rekening mee te houden dat u van 10:00 tot 16:00 uur
met het onderzoek bezig bent
Waarom deze folder?
Deze folder geeft uw informatie over de dubbel blinde
placebogecontroleerde koemelkprovocatietest.
We geven u uitleg over:
- Het voorbereiden op de test
- Wat er gebeurt tijdens de test
- Welke reacties er kunnen optreden
- Wat u mee krijgt tijdens ontslag
- Wanneer u de uitslag krijgt
Voorbereiding op de test
- Tijdens polikliniek bezoek of telefonisch contact met de arts wordt
er een afspraak gemaakt voor de test
- Uw kind dient gedurende minstens 4 weken voorafgaande aan de
test een koemelk vrije voeding te drinken
- Bij borstvoeding dient de moeder een volledig koemelkvrij dieet te
volgen
- Bij kinderen met eczeem kan de test alleen uitgevoerd worden als
het eczeem zich in een rustige fase bevindt
Minimaal 48 uur voor de provocatietest mag er geen
corticosteroïdenzalf gebruikt worden
- Antihistaminica dienen 3 dagen voor de test gestaakt te worden
Wat gebeurt er tijdens de test?
- Bij opname wordt het gewicht en de lengte opgenomen
- Uw kind krijgt de ene week een placebovoeding (voeding zonder
koemelk) en de andere week een verumvoeding (voeding met
koemelk) te drinken in een willekeurige volgorde
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- Tijdens de testdagen is alleen de kinderverpleegkundige die de
voeding klaarmaakt op de hoogte van de samenstelling van de
voeding
- Voor de toediening van de 1e hoeveelheid provocatievoeding
wordt een observatie uitgevoerd
- De observaties bestaan uit controle van:
mond/lippen/mondkeelholte/gelaat, neus, ogen, maagdarmkanaal,
huid, lagere luchtwegen, overige klachten
- Deze observaties worden voor elke volgende voeding herhaald
- Tijdens de test wordt het onderstaande schema ingevuld
Tijd (min) Handeling
T=0
Binnenzijde lip met melk bevochtigen
Indien binnen 15 minuten geen reactie→
T=15
5 ml melk laten drinken
Indien na 30 minuten geen reactie→
T=45
15 ml melk laten drinken
Indien na 30 minuten geen reactie→
T=75
30 ml melk laten drinken
Indien na 30 minuten geen reactie→
T=105
60 ml melk laten drinken
Indien na 30 minuten geen reactie→
T=145
90 ml laten drinken
Indien na 45 minuten geen reactie→
T=190
Ontslag

Verschijnselen

Welke reacties kunnen er optreden?
- Bij minder duidelijke verschijnselen, zoals huilen, buikpijn,
krampen en roodheid van/in de mond, wordt de laatst gegeven
hoeveelheid testvoeding herhaald; indien de klachten opnieuw
optreden wordt de provocatie gestaakt
- Bij duidelijke verschijnselen, zoals benauwdheid, braken,
galbulten, dikke lippen, wordt de provocatie gestaakt
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Ontslag
- U krijgt een observatielijst mee naar huis voor registratie van
eventuele late reacties
- U houdt de medicatie klaar voor onderweg naar huis of thuis om
toe te dienen als er late reacties optreden
- Thuis krijgt uw kind weer de voeding die hij/zij gewend was
Wanneer krijgt u de uitslag?
- De samenstelling van de testvoedingen wordt 1 à 2 weken nadat
beide testdagen volledig zijn afgerond bekend gemaakt
- De kinderarts bespreekt met u het resultaat van de provocatietest
Heeft u nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen over dit
onderzoek.
Dan kunt u altijd bellen naar de polikliniek kindergeneeskunde.
De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur op
telefoonnummer 0223 - 69 6449.
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Deze folder is een uitgave van het Gemini Ziekenhuis©

