Mondkapje bij tuberculose
Afdeling radiologie
Mondkapje uit voorzorg
U wordt onderzocht omdat u misschien besmet bent met tuberculose (TBC). In deze folder vindt u
uitleg waarom u tijdens onderzoeken in het ziekenhuis een mondkapje moet dragen.
Tuberculose is besmettelijk
Tuberculose wordt veroorzaakt door een
infectie met een bacterie (waaronder de
mycobacterium tuberculosis). Niet elke
tuberculose is besmettelijk. Maar als u een
besmettelijke vorm van longtuberculose heeft,
kunt u andere mensen ernstig ziek maken. Als
u hoest of niest, kunnen anderen de
onzichtbare kleine druppels met de
tuberculosebacterie inademen. Als deze
druppeltjes diep genoeg in de luchtwegen
doordringen, kunnen zij een besmetting
veroorzaken. Tuberculose is met langdurig
gebruik van medicijnen meestal goed te
behandelen.

Waarom is een mondkapje belangrijk?
Om personeel en medepatiënten te beschermen, draagt u in het ziekenhuis
een kapje over uw mond en neus. Omdat er op die manier geen druppeltjes
kunnen ‘rondvliegen’ wordt besmetting van anderen voorkomen.
Voorkomen is immers beter dan genezen!

Hoesten in een papieren zakdoekje
U krijgt het mondkapje zodra u zich bij de afdeling meldt voor uw afspraak.
Tot dat moment is het heel belangrijk dat u - als u moet hoesten - uw hoofd
afwendt en in een papieren zakdoekje hoest. Een papieren zakdoekje
neemt de hoestdruppeltjes namelijk op.
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Het onderzoek
U meld zich bij de afdeling. U krijgt het mondkapje direct op. Daarna kunt u wachten in de kleine
wachtkamer links van de balie. U wordt zo snel mogelijk verder geholpen.
Röntgenfoto
Er wordt een röntgenfoto van uw longen gemaakt. Bij het maken van de foto staat u met ontbloot
bovenlichaam voor het röntgenapparaat. De laborant maakt twee foto’s: één van opzij en één van
voren. Tijdens het maken van de foto’s houdt u uw adem even in. Het onderzoek duurt ongeveer vijf
minuten.
Na het onderzoek
Na het onderzoek wacht u even in de kleedkamer. De radioloog beoordeelt ondertussen de foto’s.
Afhankelijk van de uitslag mag u het mondkapje eventueel afzetten. De laborant geeft dit aan u door.
Als u besmet blijkt te zijn met tuberculose, wordt u direct verwezen naar een longarts.
De uitslag
De arts die het röntgenonderzoek heeft aangevraagd, krijgt zo snel mogelijk de uitslag van het
onderzoek.
Uw vragen
Meer informatie vindt u op de website van het ziekenhuis: www.nwz.nl.
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling radiologie. De medewerkers
van deze afdeling zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur.
Locatie Alkmaar:

telefoonnummer 072 – 548 3400

Locatie Den Helder:

telefoonnummer 0223 – 69 6307

Ook is de afdeling per mail bereikbaar: radiologie@nwz.nl
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