Mantouxtest
Uw specialist heeft één of meerdere onderzoeken op de afdeling Longfunctie voor u
aangevraagd in Meander Medisch Centrum. In deze folder kunt u de belangrijkste
zaken nog eens rustig nalezen. Het is goed daarbij te bedenken dat het gaat om
algemene informatie. Omstandigheden en ervaringen kunnen van patiënt tot patiënt
verschillen. We vertellen u aan welke zaken u moet denken, hoe u zich kunt voorbereiden
op het onderzoek en wat het onderzoek inhoudt.

Het onderzoek
Door middel van een Mantouxtest kan gecontroleerd worden of u in contact bent
geweest met tbc-bacillen. U krijgt een klein beetje vloeistof onder de huid gespoten
in uw onderarm. Er ontstaat dan een bultje dat snel weer verdwijnt. Na drie dagen laat
op de afdeling Longfunctie controleren of er een reactie op de vloeistof heeft
plaatsgevonden. Het kan zijn dat de ingespoten plek hard, rood of pijnlijk wordt.
Een enkele keer ontstaan er vochtblaasjes. Probeer de ingespoten plek met rust
te laten. Het zetten van de injectie en het aflezen van het resultaat duren beide
ongeveer 5 minuten.

Voorbereiding op het onderzoek
Er zijn geen specifieke voorbereidingen voor dit onderzoek.

De uitslag

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

De uitslag van uw onderzoek krijgt u van de specialist. U krijgt een afspraak voor dit
gesprek. De specialist bespreekt met u het vervolg.

Waar meldt u zich?
De afdeling Longfunctie bevindt zich:

etage.

etage van locatie Baarn: u kunt plaats nemen in de wachtruimte van de
afdeling Longfunctie.
Contact
Heeft u nog vragen of wilt u graag nog wat specifiekere informatie, neemt u dan contact
op met de longfunctieafdeling via het algemene telefoonnummer: 033 - 850 50 50. U
krijgt dan een telefonist(e) aan de lijn, hij/zij verbindt u door met de afdeling.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

