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bespreken.

HUIDTESTEN
OP DE POLI PEDIATRIE
- Patiëntinformatie -

WAT ZIJN HUIDTESTEN?

HOE VERLOOPT DE TEST?

PRAKTISCH

Met huidtesten wordt onderzocht of uw kind
allergisch reageert op bepaalde stoffen. De
testen zijn bedoeld om een allergie van het
onmiddellijke type aan te tonen. Bij een
priktest worden allergenen op de huid
aangebracht. De verpleegkundige prikt door de
vloeistof heen in de huid. De hoeveelheid
vloeistof die in de huid komt, is miniem.

Het onderzoek kan enkel uitgevoerd worden
als de huid van uw kind eczeemvrij is. Bij het
onderzoek worden druppels testvloeistof
(bijvoorbeeld graspollen of huisstofmijt) op de
huid gebracht. Bij kleine kinderen gebeurt dit
meestal op de rug, bij grotere op de
voorarmen.

Een priktest gebeurt op advies van de
kinderarts, bij vermoeden van een allergie. De
arts bepaalt waarop getest wordt en de
verpleegkundige voert dit uit. De test gebeurt
ofwel meteen na een consultatie, ofwel wordt
een afspraak gemaakt voor een later tijdstip.

VOORBEREIDING
Om de test correct te laten verlopen, worden
volgende medicijnen enkele dagen op
voorhand gestopt.
-

-

-

Lokale corticoïden: 2 dagen op
voorhand
(Elocom®,
Cremicort®,
Panacort®, Betnelan®)
H1-antihistaminica (jeukwerend): 1
week op voorhand.
(Zyrtec®,
Ceterizine®,
Xyzall®,
Levocetirizine®, Aerius®, Hyperpoll®,
Reactine®,
Fenistil®,
Estivan®,
Zaditen®,
Claritine®,
Loratidine®,
Rupton®, Rupatall®)
H2-antihistaminica: 2 dagen op
voorhand (Zantac®).
Tracolimus: 1 week op voorhand
(Protopic®).
Pimecrolimus: 1 week op voorhand
(Elidel®).

Daarna wordt met een ‘prikkertje’ door de
druppel heen in de huid geprikt. Dit is
nauwelijks pijnlijk. Er worden meestal
meerdere huidtesten tegelijk verricht. Uw kind
moet hiervoor enkele minuten stilzitten.

Gelieve uw kindje de dag van het onderzoek
niet in te wrijven met olie, crème of lotion, en
ook geen oliebadje te geven.

Al na vijftien minuten worden de reacties
afgelezen. Een ‘positieve’ reactie uit zich in een
jeukende bult, die na 15 tot 20 minuten
maximaal is en vervolgens geleidelijk wegtrekt.

IETS MEENEMEN?
Het is mogelijk dat er gevraagd wordt om verse
producten mee te brengen, zoals aardbeien,
frambozen, sinaasappel, appel,...
Mee te brengen producten:
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2. ........................................................................
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