Afdeling Dermatologie/Allergologie, locatie WKZ

Huidtest

Bij uw kind vindt binnenkort een huidtest plaats in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis (WKZ). Dit onderzoek wordt ook wel een skinpricktest
genoemd. In deze folder leest u meer informatie over dit onderzoek.

Doel en duur
Het doel van het onderzoek is om na te gaan of uw kind allergisch is
voor bepaalde stoffen. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Afspraak
De afspraak voor het allergieonderzoek is op
datum.
U en uw kind kunnen zich om
uur melden bij
receptie 4, niveau 1 (poli blauw). Als u de gemaakte afspraak voor het
onderzoek niet kunt nakomen, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan
ons door telefoonnummer 088 75 540 75. Er wordt dan een nieuwe
afspraak met u gemaakt.
Bel in ieder geval de afspraak af als:
- Uw kind nog herstellende is van een kinderziekte.
- Uw kind in contact is geweest met een kind dat een kinderziekte heeft.
- Uw kind op de ochtend van het onderzoek ziek is.
-	Uw kind de laatste vier dagen een antihistaminicum (tabletten of
druppels tegen jeuk, hooikoorts of allergie) heeft gebruikt.
- Het eczeem op de rug actief is (rood).
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Voorbereiding
-	Uw kind dient vanaf vijf dagen vóór het allergieonderzoek geen antihistaminica (tabletten of druppels tegen jeuk, hooikoorts of allergie),
meer te gebruiken. Deze kunnen het resultaat van het onderzoek
beïnvloeden. Uw kind kan eventuele neussprays, inhalatievloeistoffen
en hormoonzalven wel blijven gebruiken.
-	Wij verzoeken u om op de dag van het onderzoek de huid van de rug
van uw kind niet in te vetten en uw kind niet in een oliebadje te doen.
Gebruik op de dag van het onderzoek géén hormoonzalf.
- Wanneer het eczeem op de rug actief is (rood), zeg de huidtest dan af!
-	Soms vragen wij u om een kleine hoeveelheid van een bepaald voeselproduct mee te nemen. Wij nemen dan contact met u op.

Het onderzoek
Het onderzoek kan alleen gedaan worden als de huid van uw kind rustig is.
Bij het onderzoek worden druppels testvloeistof (bijvoorbeeld graspollen
of huisstofmijt) op de huid gebracht, meestal op de rug. 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. 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.
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De uitslag
Soms verergert het eczeem in de dagen na de test. We adviseren dan om
het eczeem intensiever te behandelen en zonodig de antihistaminica te
hervatten. De resultaten van de huidtest en de gevolgen ervan bespreekt
de arts tijdens het volgende consult of tijdens een telefonische afspraak.

Vragen
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met één van de assistentes
Allergologie, telefoonnummer 088 75 54075.
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Ruimte voor aantekeningen
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Ruimte voor aantekeningen
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Ruimte voor aantekeningen
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