Kindergeneeskunde / Kinderallergiecentrum

Huidpriktest
Inleiding
De kinderarts heeft in overleg met u, uw kind doorverwezen voor een huidpriktest. De
kinderarts kan zo onderzoeken of uw kind aanleg heeft voor een allergie,. De arts
heeft u al de nodige informatie gegeven. Hier kunt u alles nog eens rustig nalezen.
Waarom een huidpriktest
Deze test geeft meer duidelijkheid of uw kind mogelijk een allergie heeft.
Voorbereiding op het onderzoek
Als voorbereiding op het onderzoek is het belangrijk de volgende adviezen na te
leven.
Medicijnen
 Allergietabletjes of drankjes (b.v. desloratadine, levoceterizine, fenistil) 3 dagen
voor de testdag stoppen.
 Smeer vanaf één week voor het onderzoek, géén hormoonzalf op de binnenkant
van de onderarmen en de rug; vette zalf mag u wel gewoon smeren.
Wanneer contact opnemen met kinderarts of verpleegkundige
Daarom vragen wij u bij de volgende verschijnselen contact op te nemen met
polikliniek Kindergeneeskunde:
 (077) 320 57 30 of Kinderafdeling:  (077) 320 58 30 (24 uur bereikbaar)
het nodig is om bovengenoemde medicatie toch te geven
 het nodig is om de week voor de huidpriktesten prednison of andere
corticosteroïden te gebruiken
 uw kind ziek is op de dag van het onderzoek of de dag daarvoor. Het kan dan zo
zijn dat het onderzoek niet door kan gaan, omdat de symptomen van de ziekte de
uitslag kunnen vertroebelen
 uw kind een plotse toename van eczeem heeft op de dag van het onderzoek of de
dag daarvoor
 u twijfelt of bij onduidelijkheid
Wij overleggen dan wat u het beste kunt doen.
Duur van het onderzoek
Een huidpriktest duurt ongeveer dertig minuten; dit is inclusief het wachten op een
reactie en het aflezen van de test.
1

De huidpriktest
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de Kinder –en jeugdafdeling
routenummer 32, locatie Venlo.
Op de afdeling werken kinderverpleegkundigen die zijn gespecialiseerd in de
behandeling en begeleiding van kinderen met astma en allergie. Zij voeren de
huidpriktest uit.
Bij aanvang van de huidpriktest maakt de verpleegkundige de huid waarop de test
zal worden uitgevoerd goed schoon en plakt zij genummerde tape op de huid. De
verpleegkundige zet twee controleprikjes, zodat de test betrouwbaar kan worden
afgelezen.
Daarna legt de verpleegkundige steeds een druppeltje van de te testen vloeistof(fen)
naast het betreffende nummer en prikt met een lancetje, door de druppel heen, in de
huid van uw kind. Dit is gevoelig maar de meeste kinderen, ook baby’s, verdragen
deze prikjes goed. Het aantal prikjes is afhankelijk van het aantal te testen stoffen dat
is afgesproken.
Na vijftien tot twintig minuten wordt de test afgelezen. Een “positieve” reactie uit zich
in een jeukend bultje, dat daarna langzaam wegtrekt.
Na het onderzoek
Soms verergert het eczeem in de dagen na de test. We adviseren dan om het
eczeem intensiever te behandelen en zo nodig een allergietabletje of drankje te
geven.
De Uitslag
Uw kinderarts bespreekt de uitslag van de test met u.
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Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel ze dan gerust bij uw
volgende bezoek aan de kinderarts of de kinderverpleegkundige voor astma en
allergie. Kunnen de vragen niet wachten neem dan contact op met het
Team kinderallergie, bereikbaar via het secretariaat Kindergeneeskunde:
Locatie Venlo
routenummer 32
(077) 320 57 30

Locatie Venray
routenummer 70
(077) 320 57 30

Of mail naar: kinderallergiecentrum@viecuri.nl

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
(077) 320 55 55
Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
 (0478) 52 22 22
internet: www.viecuri.nl
Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl
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