Een allergie is een abnormale reactie van het
lichaam op stoffen die normaal geen reactie
uitlokken. Die stoffen worden allergenen
genoemd en kunnen zowel in de lucht zitten
(huisstofmijten, pollen, huidschilfers van
dieren, ...) als in producten zoals medicatie
en voedingsmiddelen.

CONTACTINFORMATIE
02 477 60 61

WAAROM EEN HUIDTEST?
Als uw kind symptomen van allergische aard heeft, kunnen we met
een huidtest nagaan op welke stoffen het reageert. De test is veilig en
snel maar ze biedt geen 100% zekerheid. Om de betrouwbaarheid te
verhogen doen we vaak een aanvullende bloedafname maar ook dan
is een allergie niet altijd aantoonbaar.
In dat geval kunnen we onze diagnose alleen aan de hand van de
symptomen zelf stellen.
In sommige gevallen kunnen we geen test uitvoeren, zoals na inname
van medicatie tegen allergie (anti-histaminica), ernstig eczeem of een
extreem gevoelige huid (dermografisme).
VOORBEREIDING:
Volgende medicijnen moeten 5 dagen op voorhand gestopt worden:

◦

AERIUS: comprimé of siroop

◦

CETIRIZINE: comprimé of siroop

◦

CETISANDOZ: comprimé

◦

DESLORATIDINE: comprimé of siroop

◦

FENISTIL: comprimé of druppels

◦

LEVOCETIRIZINE: comprimé of siroop

◦

RUPATALL: comprimé of siroop

◦

XYZALL: comprimé of siroop

◦

ZADITEN: siroop

◦

ZYRTEC: comprimé of siroop

HOE VERLOOPT DE TEST?

-

We controleren of de huid van de rug eczeemvrij is en tekenen er
met een balpen streepjes op.

-

Bij elk streepje brengen we een druppel van een allergeen aan.

-

We brengen ook een druppel controleproduct en een druppel
histamine aan voor een negatieve en een positieve controletest.

-

Daarna wordt met een kleine prikker door elke druppel in de huid
geprikt. Deze prikken zijn vervelend maar niet echt pijnlijk (te
vergelijken met een muggenprik). Uw kind moet wel enkele
minuten stilliggen of stilzitten.

-

Tests van vers voedsel gebeuren niet met allergenen in
druppelvorm maar hiervoor steken we de prikkers rechtstreeks in
de voedingswaren zelf en prikken daarmee in de huid.

-

Al na 20 minuten kan de verpleegkundige de resultaten aflezen.
Op de plaats van de controleprik met Histamine zal er een jeukend
bultje en roodheid te zien zijn. Als uw kind inderdaad allergisch is,
zal dezelfde reactie ook op andere prikplaatsen optreden. De
stoffen die een reactie veroorzaken en de afmetingen van de
bultjes en rode plekken worden zorgvuldig genoteerd.

-

In geval van felle huidreacties, wordt na het aflezen een
cortisonezalf gesmeerd om de jeuk en de irritatie snel te doen
afnemen.

-

De arts zal de resultaten bij de volgende afspraak met u
bespreken.

PRAKTISCH:

◦

De test wordt enkel op afspraak uitgevoerd en op voorschrift van
de arts die bepaalt welk type test nodig is.

◦

Wrijf uw kind niet in met olie, crème of lotion de avond vóór en de
ochtend van het onderzoek.

◦

Als uw kind lang haar heeft, breng dan iets mee om het haar
bijeen te houden zodat de rug vrij blijft tijdens het onderzoek.

◦

Voor een test op verse voeding, kunnen we u vragen om zelf deze
voedingswaren mee te brengen, in kleine hoeveelheden en in
afzonderlijke potjes.

CONTACTINFORMATIE

Wenst u meer informatie?  02 477 60 61
Onze baliemedewerker zal u, zo nodig, doorverbinden met de
verpleegkundige van de huidtesten.
Om een afspraak voor huidtesten te annuleren: gelieve minstens 24 u
op voorhand te bellen a.u.b.

Deze folder is indicatief en geeft enkel informatie van algemene aard. Niet
alle mogelijke technieken, toepassingen, risico’s zijn er in opgenomen.
Volledige informatie, aangepast aan de situatie van elke patiënt
afzonderlijk, wordt door de arts verstrekt. Overname van de tekst is niet
toegestaan.
Voor reacties op deze brochure: Annie.vandenbroeck@uzbrussel.be
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