Patiënteninformatie
Huidtesten bij kinderen
Deze informatiefolder geeft u informatie over huidtesten bij kinderen op de polikliniek
Kindergeneeskunde. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders
kan zijn dan beschreven.
De arts heeft met u een afspraak gemaakt voor een huidtest bij uw kind. Met deze huidtest
kan een allergie (= overgevoeligheid) worden vastgesteld.
De test kan soms gecombineerd worden met een bloedtest.
Sommige allergieën zijn eerder aan te tonen op de huid dan in het bloed.
Hoe wordt een huidtest uitgevoerd
Er wordt een wat vloeistof op de huid gedruppeld. Bij de door de kinderartsen gebruikte
testen wordt de vloeistof hierna met behulp van een naaldje in de huid gebracht.
De test wordt meestal op de binnenzijde van de linker- of rechteronderarm uitgevoerd.
Na 15 à 20 minuten kan de reactie worden afgelezen.
Er kan sprake zijn van een allergie als de reactie van de test positief is. De huid is dan rood
en er is een kwaddel (= zwelling) rond het insteekgaatje ontstaan. In ieder geval is uw kind
voor dit allergeen gevoelig geworden. Dit is niet direct hetzelfde als een allergie maar het kan
wel passen bij een allergie.
Er zijn verschillende allergieën die via een huidtest herkenbaar zijn. De meest voorkomende
testen worden hierna beschreven.
Allergie voor penicilline
Wanneer er mogelijk sprake is van een allergische reactie op penicilline, wordt het volgende
onderzoek gedaan:
• bloedonderzoek op antistoffen
• huidtesten zoals boven beschreven
Allergie voor voedsel
Om een voedselallergie vast te stellen wordt er bijvoorbeeld een druppel koemelk, sojamelk,
eiwit of eigeel op de huid aangebracht.
Blijkt de reactie positief te zijn, dan moet het dieet van uw kind in ieder geval tijdelijk worden
aangepast en krijgt u een verwijzing voor de diëtiste.
Allergie van de luchtwegen of bij constitutioneel eczeem
Alle kinderen met luchtwegklachten en of eczeem waar een allergie wordt vermoed, worden
gecontroleerd op overgevoeligheid voor bepaalde (huis)dieren, huisstof, grassen, bomen of
schimmels.
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Voorafgaande aan het onderzoek moet uw kind een week van te voren stoppen met
antihistaminica.
Uw kind krijgt een aantal prikjes op beide onderarmen, soms wel vijf per arm. Ieder prikje
bevat een andere soort vloeistof om allergie voor een bepaalde stof te kunnen meten.
Als er sprake is van bijvoorbeeld een huisstofallergie kan de longverpleegkundige een keer
bij u langskomen voor saneringsadviezen. De kinderarts kan dan een verwijzing regelen.
Tot slot
Deze informatiefolder kan nooit volledig zijn. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen dan
kunt u contact opnemen met de polikliniek Kindergeneeskunde.
Locatie Goes, 0113-234214
Locatie Vlissingen, 0118-425527
KGK234.01.website
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