Mantoux

Longgeneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Mantoux
Waarom een mantoux test?

De arts heeft U verteld dat U een mantoux test moet ondergaan. Dit is een
onderzoek om de tuberkelbacterie aan te tonen. De tuberkelbacterie kan
tuberculose veroorzaken. De meest voorkomende vorm van deze ziekte is de
longtuberculose maar de bacterie kan overal in het lichaam voorkomen.

Hoe vindt een mantoux test plaats?

Bij de mantoux test wordt er een kleine hoeveelheid vloeistof in de huid van de
onderarm ingebracht.

De uitslag van de mantoux test.

De uitslag van de mantoux test is niet meteen duidelijk. Het duurt 3 dagen voordat
de uitslag afgelezen kan worden. Dit aflezen gebeurt door over de plek van
inspuiten te kijken of een zwelling en/of roodheid is ontstaan en zo ja, de grootte
hiervan op te meten. De arts of verpleegkundige die dit doet kan dan bepalen of U
gereageerd heeft op de vloeistof die is ingespoten.

Negatief of positief?

Als de uitslag negatief is betekend dit dat U niet besmet bent met de
tuberkelbacterie. Als de uitslag positief is kan dit betekenen dat U met iemand in
aanraking bent geweest die tuberculose had.

Voor wie is de mantoux test niet geschikt?
•
•
•

Als U al eens eerder op een mantoux test heeft gereageerd.
Als U bent gevaccineerd tegen tuberculose (BCG).
Als U eerder dan op 01-01-45 geboren bent.

Is de mantoux test gevaarlijk?

De mantoux test is niet gevaarlijk, ook niet als U zwanger bent of erg jong bent.
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl

FLD-00567-NL 09-12-2020

