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U heeft met uw arts afgesproken om een mantouxtest te laten doen. Door
deze test kan worden onderzocht of u tuberculose (tbc) heeft of hier mee
in aanraking bent geweest. Hoe gaat deze test en het onderzoek?
Waarom een mantouxtest?
Met een mantouxtest kan een infectie met de tbc-bacterie worden aangetoond. Bij de test
wordt een kleine hoeveelheid vloeistof in 1 van de onderarmen gespoten. Als het lichaam
afweerstoffen heeft gemaakt tegen tuberculose, dan zullen deze gaan reageren op de
testvloeistof en een bobbeltje in de huid vertonen. Meer informatie over tbc kunt u vinden op
www.tuberculose.nl.

De test








Mantoux is een huidtest. Met een heel dunne injectienaald spuit de longfunctieanalist/
polikliniekmedewerker een kleine hoeveelheid vloeistof in de huid van uw onderarm. Het
inspuiten van deze vloeistof kan een beetje pijnlijk zijn, dit komt omdat het heel
oppervlakkig gezet moet worden
De huid wordt niet ontsmet en er wordt geen pleister gebruikt, omdat het
ontsmettingsmiddel een allergische reactie kan veroorzaken. Dit zou de uitslag van de
test kunnen beïnvloeden.
Na de injectie kunt u een reactie van de huid krijgen. Deze bestaat bijvoorbeeld uit een
verdikking, roodheid, een blaar en/of jeuk.
Na 48-72 uur meet de longfunctieanalist/polikliniekmedewerker de omtrek van de
verdikking en roodheid (aflezen).
Tijdens een afspraak met de longarts krijgt u de uitslag.

Uw afspraken
Voor de Mantoux krijgt u 3 afspraken:
 Eerste afspraak: zetten mantoux
 Tweede afspraak: 48-72 uur na het zetten wordt de reactie van de huid gemeten
(aflezen). Tijdens de 1e afspraak (bij het zetten) spreekt de longfunctieanalist/
polikliniekwedewerker met u af wat het beste moment is om langs te komen.
 Derde afspraak: uitslag bij de aanvragend (long)arts

Waar meldt u zich?
Alle afspraken zijn bij op beide locaties op de polikliniek Longgeneeskunde.

Vragen?
Stel uw vraag via MijnOLVG
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of
betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen
staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online


www.olvg.nl/longgeneeskunde

Contact
polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost
T
020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
P2
polikliniek Longziekten, locatie West
T
020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
Route 4

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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