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BESTE OUDER(S),

Deze brochure geeft u meer 
informatie over huidpriktesten 
bij uw kindje en tracht op een 
aantal veel gestelde vragen 
antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende geneesheer 
en de verpleegkundigen zijn 
steeds bereid om op al uw 
vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1.  Huidpriktesten 3
1.1  Hoe gaat dit in zijn werk?
1.2  Tip voor de ouders
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01 HUIDPRIKTESTEN

De dokter heeft, omwille van een 
vermoeden van allergie, beslist 
om huidpriktesten uit te voeren bij 
uw zoon of dochter.
Mogelijke voorbeelden van een 
allergie: ei, pinda, kattenharen, 
gras, …
De dokter bepaalt wat allemaal zal 
worden getest.

Met behulp van deze test kan op 
een eenvoudige manier en snel 
worden nagegaan of uw kind een 
allergie heeft.

1.1 Hoe gaat dit in zijn 
werk?
Uw zoon of dochter mag op de 
onderzoekstafel of op de schoot 
gaan zitten en één mouw oprol-
len.

De verpleegkundige heeft een 
koffer met heel veel flesjes.
Zij gaat eerst de arm van uw 
dochter/zoon klaarmaken door 
deze met ether schoon te maken. 
Dit voelt koud aan en ruikt niet zo 
goed.

Nu mag uw kind niet meer aan de 
arm raken.

De verpleegkundige gaat nu 
verschillende druppels op de arm 
laten vallen.
De arm moet dan ook goed stil 
blijven liggen zodat de druppels 
niet door elkaar lopen. U kan hier-
bij helpen.
Als alle druppels op de arm liggen, 
gaat de verpleegkundige deze 
doorprikken.
Deze prikjes zal uw kind wel 
voelen. Het is nu belangrijk dat 
de arm goed stil blijft liggen zodat 
de druppels niet door elkaar gaan 
rollen.

Als alle druppels doorprikt zijn, 
gaan deze “toveren”, één druppel-
tje wordt altijd rood, de anderen 
is nog afwachten.
Na 2 minuten worden de druppels 
afgeveegd.

Nu moeten we 8 minuten wachten 
en goed kijken wat er gebeurd is.
Als de tijd voorbij is, zal de ver-
pleegkundige opschrijven welke 
druppels rood werden. De arm 
mag nu helemaal afgeveegd 
worden.
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De rode vlekjes kunnen nog een 
beetje jeuken, maar zullen tegen 
het einde van de dag verdwijnen.
De arts zal het resultaat met u 
bespreken en indien nodig wordt 
er verder onderzoek gedaan.
En niet te vergeten, na afloop 
mag je zoon/dochter een leuk 
cadeautje uitkiezen omdat hij/zij 
zo flink was!

1.2 Tip voor de ouders
De hele test duurt maar zo’n 15 
minuten. Maar als uw kind inder-
daad reageert op één of enkele 
testvloeistoffen, dan duren die 
minuten heel lang.

Het jeukt en prikt en uw kind wil 
liefst zo vlug mogelijk krabben. 
Houd, indien nodig, de handen 
van uw kindje even vast. Zeg uw 
kind dat het heel flink is geweest.

Allemaal druppeltjes op mijn 
arm, zijn ze soms koud, of zijn ze 
warm? Nu komen we elk druppel-
tje even aaien,

En mag jij niet meer met je arm-
pje draaien.

Even wachten tot het wekkertje 
afgaat, en zien welk druppeltje 
een bolletje nalaat.

Het bolletje jeukt misschien een 
beetje, maar weet je…
Het testje is nu gedaan. En jij 
mag met mama of papa naar huis 
toe gaan.

1.3 Mediclowns
Het ZOL werkt samen met de 
Mediclowns. Op geregelde tijd-
stippen komen de clowns op de 
verpleegafdeling Pediatrie langs 
om een glimlach op de gezichtjes 
van de kinderen te toveren. Meer 
info over hun werking vind je op 
www.mediclowns.be.

http://www.mediclowns.be
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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR0912


