
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inleiding 

Uw kind is doorverwezen voor een huidpriktest. In deze folder leest u meer 

over de test, de reden van de test en hoe u uw kind kunt voorbereiden.  
 

Met een allergie huidpriktest onderzoeken we of uw kind aanleg heeft voor 

een allergie. 

 
Voorbereiding thuis 

Kort voor de test mag uw kind een aantal medicijnen niet gebruiken. Dit is erg 

belangrijk voor het slagen van de test. Hieronder ziet u om welke medicijnen 

het gaat. 

 

1. Antihistaminica (allergie tabletten/ drank) 3 dagen voorafgaand aan de 

test stoppen, bijvoorbeeld: 
● Aerius (= desloratidine) 
● Xyzal (= levocetirizine) 
● Zyrtec, Reactine (= cetirizine) 
● Telfast (=Fexofenadine) 
● Allerfree, Claritine (= loratadine) 
● Tavegil (= clemastine) 
● Fenistil (= dimetindeen) 
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2. Lokale corticosteroïd zalven en crèmes indien mogelijk 1 week (minimaal 3 dagen) voorafgaand aan de 

test niet meer smeren op de onderarmen. Dit is namelijk het testgebied. Voorbeelden van corticosteroïd 

zalven en crèmes zijn: 
● Hydrocortison  
● Emovate 
● Triamcinolon 
● Cutivate 
● Mometason 
● Betnelan 

Als uw kind andere medicatie gebruikt, overleg met uw behandelaar of deze medicatie gestopt moet 

worden of normaal gebruikt mag worden. 

 

Als uw kind op de dag van de test ziek is en/of koorts heeft, of als er sprake is van actief eczeem op de 

onderarmen, wordt de test uitgesteld. 

 
De Test 

De test kan worden afgenomen door een verpleegkundige of polikliniekassistente. Ouder(s)/ verzorger(s) 

mogen hierbij aanwezig zijn.  

 

Op de onderarm worden een aantal druppeltjes, met daarin opgelost verschillende (verdachte) stoffen, 

geplaatst. Daarnaast worden 2 controledruppels aangebracht. Vervolgens worden deze druppeltjes met 

een lancetje (prikkertje) doorgeprikt tot net in de huid. De ene controledruppel bevat histamine en hoort 

altijd een (milde) reactie te geven. De andere controledruppel laat geen reactie zien. Dit laat zien dat de 

test correct is uitgevoerd. 

 

Na ongeveer 15 minuten is zichtbaar voor welke stoffen uw kind mogelijk allergisch is. Dat is te zien aan 

een wit bultje dat een beetje jeukt. Het bultje lijkt op een muggenbult. Als zo’n bultje zichtbaar is, dan 

wordt de grootte van de zwelling gemeten en genoteerd. 

 

Na de test kan uw kind gewoon naar huis of school. Uw kind mag de eigen medicijnen weer gebruiken zoals 

altijd. 

 
Duur van de test 

Het test duurt inclusief de wachttijd ongeveer 30 minuten. 

 
De uitslag 

De uitslag van de test en de daarbij behorende adviezen bespreekt -soms aansluitend - de verpleegkundig 

specialist of arts met u. 

 
Verhinderd 

Mocht uw kind om wat voor reden ook verhinderd zijn, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de 

polikliniek Kind & Jeugd. 

 
Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Kind & Jeugd. 
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Telefoonnummers en adressen 
 
 
Polikliniek Kind & Jeugd 
Locatie Deurne 
 T: 0493 – 32 89 15 
Locatie Helmond 
 T: 0492 – 59 59 55 
 
 
 
Locatie Helmond 
Wesselmanlaan 25 
5707 HA Helmond 
T: 0492 – 59 55 55 

Locatie Deurne 
Dunantweg 16 
5751 CB Deurne 
T: 0493 – 32 88 88 

Locatie Gemert 
Julianastraat 2 
5421 DB Gemert 
T: 0492 – 59 55 55 

 

 

 

 

 


