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Mantoux test
Afdeling Longfunctie, route 1.5
Telefoon (050) 524 5392

Algemeen
• N
 eemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en identiteitsbewijs mee.
• Bent u verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met de afdeling Longfunctie.
• Als u koorts heeft of 2 weken voor het onderzoek een operatie heeft ondergaan, neem dan contact op met de afdeling Longfunctie.

Inleiding
In overleg met uw arts laat u zich op de afdeling Longfunctie testen op tuberculose (tbc). De test is bekend onder de naam mantouxtest. Deze folder informeert
u over de test en is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van
uw behandelend arts en/of de longfunctieanalist ontvangt.

Mantouxtest
Via de mantouxtest kan een besmetting (infectie) met tuberculose (tbc) worden
opgespoord. Deze test kan echter niet aantonen of u ook tbc heeft. Daarvoor
moet een röntgenfoto van de longen worden gemaakt. De mantouxtest wordt
gebruikt bij personen, geboren vanaf 01-01-1945, die niet eerder een positieve test
hadden of niet met BCG zijn ingeënt.
Voor de test hoeft u geen voorbereidingen te treffen of een afspraak te maken. In
totaal duurt de test slechts enkele minuten.

Uitvoering
Onder de huid van uw linker onderarm wordt een kleine hoeveelheid vloeistof
ingespoten. Wanneer u besmet bent met tbc, heeft uw lichaam afweerstoffen tegen tbc-bacteriën aangemaakt. Deze afweerstoffen reageren op de ingespoten
vloeistof. Er ontstaat dan een kleine huidreactie, die maximaal is na 3 dagen. De
test is dan positief.
Het aflezen van de test moet 3 tot 5 dagen na het inspuiten van de testvloeistof
plaatsvinden.
Niet alleen een recente of vroeger doorgemaakte besmetting met tbc geeft een
positieve mantouxtest. Ook een vroegere inenting tegen tbc (BCG-vaccinatie)
geeft een positieve uitslag. Als u eenmaal positief bent getest, dan blijft de test
positief, ook na een behandeling met medicijnen. De afweerstoffen blijven namelijk in uw lichaam aanwezig en zorgen daardoor altijd voor een reactie.

Na de test
Nadat de vloeistof in uw onderarm is ingespoten krijgt u de opdracht om na 3 tot
5 dagen naar uw huisarts te gaan om de reactie af te laten lezen. Vervolgens vult
u de brief in die u meekrijgt en stuurt u deze retour naar de afdeling Longfunctie.
De uitslag van de test krijgt u van uw behandelend arts.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, aarzelt u dan niet contact
met ons op te nemen, tel. (050) 524 5392.
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Postadres
Postbus 30033
9700 RM  Groningen

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
9728 NT Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

www.martiniziekenhuis.nl
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