
Jullie afspraak  

Jullie worden op ……./……./…….. verwacht om 

……………… uur bij de verpleegkundige op de 
raadpleging pediatrie. De dienst is gelegen op de 
campus Hasseltsestraat. 

Adres: Hasseltsestraat 29 - 3290 Diest 

Vragen voor de pediater? 

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 

 
 
 
 

Inne Hoebrekx 
Professionele bachelor office management 
Medical management assistant 
Hogeschool PXL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huidtesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen Ziekenhuis Diest 

Raadpleging pediatrie 
Hasseltsestraat 29 – 3290 Diest – t 013 35 40 61 

 



Huidtesten 

De pediater heeft uw kind een afspraak gegeven 
om in het ziekenhuis huidtesten te laten uitvoeren, 
zodat een mogelijk allergie kan worden 
opgespoord. In deze folder krijgt u informatie over 
de huidtesten en hoe het onderzoek zal verlopen.  

Wat is een allergie? 

Een allergie is een overdreven reactie van het 
immuunsysteem op stoffen waarmee het in 
aanraking komt. Deze stoffen waar het lichaam op 
reageert, worden allergenen genoemd. De 
bekendste allergenen zijn huisstofmijt, gras- en 
boompollen, dieren, insectengif, voedsel en 
geneesmiddelen. 

Wat zijn huidtesten? 

Huidtesten worden gebruikt om vast te stellen 
welke allergieën uw kind heeft. Dit wordt getest 
door middel van stoffen die de pediater heeft 
bepaald tijdens uw eerdere consultatie. 

Wanneer u met de pediater besproken heeft om 
extra allergenen te testen, zoals appel of perzik, zal 
u gevraagd worden deze zelf mee te brengen 
tijdens het onderzoek.  

Mee te brengen allergenen: 

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

De huidtesten zullen ongeveer twintig minuten duren. 

Waar aanmelden voor de huidtest? 

Bij aankomst in het ziekenhuis mag u uw kind eerst 
inschrijven aan het algemeen onthaal. Dit onthaal 
bevindt zich aan de rechterkant wanneer u het 
ziekenhuis binnenkomt.  

Daarna mag u naar de raadpleging pediatrie gaan 
en in de wachtzaal plaatsnemen. De 
verpleegkundige die de huidtesten uitvoert, zal 
jullie komen halen. 

Hoe verlopen de huidtesten? 

De verpleegkundige zal vragen om de bovenste 
kledij  van uw kind uit te doen, zodat het bovenlijf 
ontbloot is. Daarna mag uw kind op zijn/haar buik 
op de tafel gaan liggen.  

Vervolgens zal de verpleegkundige met een pen 
streepjes trekken op de rug van uw kind. De 
hoeveelheid streepjes geven weer hoeveel stoffen 
worden getest. 

Daarna worden er kleine druppeltjes testvloeistof, 
allergenen, op de rug aangebracht. Het is 
belangrijk dat uw kind heel stil blijft liggen, zodat de 
druppeltjes niet met elkaar mengen. Hierna gaat de 
verpleegkundige in de druppeltjes prikken met hele 
kleine prikkers .Dit duurt maar even. 

Uw kind moet nu nog twee minuten blijven liggen, 
zodat er eventueel reacties kunnen optreden. 
Daarna worden de druppeltjes verwijderd en mag 
uw kind rechtop zitten. In geval van een reactie op 
een van de stoffen zullen er papeltjes gevormd 
worden op de huid met errond een rode cirkel. Dit 
kan jeuk veroorzaken. Toch is het belangrijk dat er 
niet gekrabd of gewreven wordt over de rug van uw 
kind, zodat het resultaat niet wordt beïnvloed. 

Na tien minuten zal de verpleegkundige vragen om 
uw kind terug op de tafel te leggen. Zij zal met 
behulp van een meetlint de reactie van de stoffen 
meten en noteren. Vervolgens mogen jullie terug in 
de wachtzaal plaatsnemen en wachten tot de 
pediater jullie roept.  

Tijdens de consultatie worden de resultaten van de 
huidtesten besproken. 

 

Angstig?  

Wanneer uw kind aangeeft dat hij/zij angstig is of 
wanneer u zelf merkt dat uw kind onrustig is, mag 
u een filmpje op uw gsm afspelen. Om zo de 
aandacht van uw kind af te leiden. Ook mag uw kind 
een knuffel meenemen als hij/zij dit graag heeft. 

Materiaal dat wordt gebruikt  

 

Flesje met testvloeistof  Meetlint 

Testvloeistof is 
aangebracht op de 
rug en met prikkertjes 
doorprikt. 


