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Mantouxtest
Tuberculosetest
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U krijgt binnenkort een Mantouxtest. U komt hiervoor naar de polikliniek 

hart-long centrum Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. In deze 

folder leest u hoe het onderzoek in zijn werk gaat.

 ʔ Waarom dit onderzoek?
Met een Mantouxtest kunnen we vaststellen of uw lichaam afweerstoffen heeft 
gevormd tegen de tuberkelbacterie. Dit is de bacterie die tuberculose kan ver-
oorzaken. Uw lichaam maakt afweerstoffen wanneer u besmet bent (geweest) 
met de tuberkelbacterie of wanneer u bent ingeënt tegen tuberculose.

 ʔ Uw onderzoek
Een longfunctieanalist voert de Mantouxtest uit. U krijgt een prikje in de huid 
van uw onderarm. Er wordt dan een klein beetje tuberculine vloeistof ingespo-
ten. Na (2 of) 3 dagen komt u weer terug op de polikliniek hart-long centrum, 
huisadres 138. Wij kijken dan of er een reactie is op de ingespoten tuberculine.

Stel uw vragen
Heeft u vragen tijdens het onderzoek? Stel deze dan gerust tijdens het onder-
zoek aan de longfunctieanalist.

Geen reactie
Als er geen reactie van de huid optreedt, betekent dit dat uw lichaam geen 
afweerstoffen heeft aangemaakt. Het is dan zeker dat u niet besmet bent (ge-
weest) met de tuberkelbacterie.

Wel reactie
Als er wel een reactie van de huid (rood bultje, verdikking onderarm) optreedt 
zijn er 3 mogelijkheden:
• u heeft tuberkelbacteriën in uw lichaam gehad, maar bent weer hersteld
• u bent ingeënt tegen tuberculose
• u heeft tuberculose

We doen dan nader onderzoek om zeker te weten of u nog besmet bent.
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 ʔ De uitslag
De uitslag is direct bekend tijdens het aflezen van de Mantouxtest na (2 of) 3 
dagen. De arts bepaalt of en hoe u verder wordt behandeld.

 ʔ Uw vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de 
medewerkers van de polikliniek hart-long centrum, huisadres 138, locatie Alk-
maar. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur, telefoon 
072 - 548 2700.

E-mail: polikliniekhlc@nwz.nl
Meer informatie: hartlongcentrum.nwz.nl

mailto:polikliniekhlc@nwz.nl
https://hartlongcentrum.nwz.nl/
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Noordwest Ziekenhuisgroep
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
tel 072 - 548 4444

Colofon
Redactie longziekten - functieafdeling

communicatie
Druk Ricoh 
Bestelnummer 121553 

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene 
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl
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