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Wat is een dubbelblinde provocatietest
Een dubbelblinde provocatietest wordt gedaan bij kinderen die verdacht worden van een 
koemelkeiwitallergie. De symptomen van een 
koemelkeiwitallergie zijn erg a-specifiek. Koemelkeiwitallergie 
kan zich met een grote verscheidenheid aan klachten 
presenteren.

Waar vindt het onderzoek plaats
Het onderzoek vindt plaats op de Kind en jongerenafdeling 
van het Zaans Medisch Centrum. 

Voorbereiding
Uw kind mag thuis i.p vier weken geen koemelkeiwit hebben gehad. Tijdens deze periode 
zal een koemelk vrije voeding gedronken worden. Allergische reacties moeten zo goed 
als verdwenen zijn bij aanvang van de test. Ook eczeem moet goed behandeld zijn. 48 
Uur voor aanvang van de test dient gestopt te worden met corticosteroïden. Een week 
vooraf dient gestopt te worden met antihistaminica. Dit alles wordt poliklinisch met uw 
kinderarts afgesproken.

Dag van het onderzoek
Uw kind mag thuis een licht ontbijt nemen en iets te drinken nemen. Indien uw kind 
flesvoeding krijgt, dan een halve fles zo vroeg mogelijk (6 à 7 uur in de ochtend) geven. 
U mag op de dag van het onderzoek niet de afdeling af met uw kind. Het is dus 
raadzaam om eten voor uzelf mee te nemen.

Het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats tijdens 2 dagopnames waar minimaal 1 week tussen zit. Het 
is heel belangrijk dat u beide testdagen komt. Als de tweede testdag niet gedaan wordt, 
kan er niet worden bepaald of uw kind een koemelkeiwitallergie heeft. Dit kan problemen 
geven bij de vergoeding van koemelkeiwitallergie.

In willekeurige volgorde krijgt uw kind op één testdag placebovoeding (eigen voeding, 
koemelkvrij) en op één testdag een verumvoeding (eigen voeding, koemelkvrij met 
Protifar = koemelktoevoeging). Dubbelblind betekent dat u, de verpleegkundige en de 
arts niet weet welke voeding er op welke dag gegeven wordt. Dit wordt pas bekend op de 
poli.

Dubbelblinde 
koemelkprovocatietest



Voor aanvang van de test wordt uw kind nagekeken door de zaalarts. Vervolgens krijgt 
uw kind elke 30 minuten een grotere hoeveelheid te drinken. Gedurende de hele test 
wordt uw kind regelmatig gecontroleerd op reacties op de voeding. Tijdens de test mag 
uw kind niets eten en alleen water, thee of limonade drinken. Het is wel aan te raden om 
niet te veel drinken aan uw kind te geven om te voorkomen dat de testvoeding niet wordt 
opgedronken. 30 minuten na inname van de laatste testvoeding mag uw kind weer 
normaal eten en drinken. Let hierbij op dat u geen nieuwe producten aan uw kind geeft.

Na de test blijft uw kind nog 2 uur om zeker te zijn dat uw kind geen reactie vertoond. 
Binnen deze 2 uur wordt uw kind nogmaals door de zaalarts nagekeken.

Het onderzoek is rond 14.00 uur afgelopen. Bij ontslag krijgt u een formulier mee. Hierop 
houdt u een week aansluitend aan de testdag bij of uw kind nog late reacties vertoont.

Uw kind
Op de Kind en jongerenafdeling is een pedagogisch medewerker aanwezig om uw kind 
indien nodig te ondersteunen en begeleiden tijdens het onderzoek.

De uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts via een poli (bel) 
afspraak.
Indien u een poli afspraak heeft, gelieve de registratieformulieren meenemen.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de test dan kunt u, tijdens 
kantooruren, contact opnemen met de Kind en jongerenafdeling.
Telefoonnummer: 075 650 7438. 


