Meer weten?

Wat is een contactonderzoek?
Personen uit de onmiddellijke omgeving van een
besmettelijke patiënt worden onderzocht om na te

Raadpleeg je arts.

gaan of ze besmet of ziek zijn. Dat gebeurt via een
tuberculinehuidtest, een longfoto of beide.

Surf naar www.zorg-en-gezondheid.be of neem contact
op met Zorg en Gezondheid in je provincie:

Personen uit de omgeving van een zieke worden ook
\ Antwerpen: 03 224 62 04
\ Limburg: 011 74 22 40
\ Oost-Vlaanderen: 09 276 13 80
\ Vlaams-Brabant: 016 66 63 50
\ West-Vlaanderen: 050 24 79 00
Surf naar www.vrgt.be of neem contact op met de
Vlaamse Vereniging voor Respiratoire gezondheidszorg en
Tuberculosebestrijding (VRGT) in je provincie:
\

Antwerpen:
Berchem: 03 287 80 10 - Turnhout: 014 41 13 62

\

Limburg: 011 22 10 33

\

Oost-Vlaanderen: 09 225 22 58

\

Vlaams-Brabant: 016 33 25 25

\

West-Vlaanderen: 059 70 26 85
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onderzocht om de ziektebron op te sporen.

Tuberculinehuidtest
voor het opsporen van tuberculose
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Een tuberculinehuidtest (Mantouxtest of
intradermotest) toont aan of je besmet bent
met de tuberkelbacterie of de bacil van Koch.
Die bacterie veroorzaakt tuberculose. De
meest voorkomende vorm van de ziekte is
longtuberculose. Soms worden ook de nieren,
beenderen, hersenen, klieren of andere
organen aangetast.

Het resultaat is negatief

In bepaalde gevallen kun je het best gedurende zes à
negen maanden één geneesmiddel innemen. Daardoor

Als er bij de controle van de test geen duidelijke reactie

daalt het risico op een latere ontwikkeling van tuber-

voelbaar is op de arm, dan ben je hoogstwaarschijnlijk

culose met ongeveer 80 %.

niet besmet met de tuberkelbacterie.
Als er op de longfoto letsels van tuberculose zichtbaar
Soms is het nodig om na twee maanden een controletest

zijn, moet je starten met een behandeling. Je moet dan

uit te voeren.

gedurende minstens zes maanden zeer stipt drie of
meer geneesmiddelen innemen.

Het resultaat is twijfelachtig
Hoe wordt de test uitgevoerd?

Als er bij de controle een lichte en kleine verhevenheid

Positieve

tuberculinehuidtest

voelbaar is op de arm, is het niet duidelijk of je al dan
Er wordt een kleine hoeveelheid vloeistof (tuberculine)

niet besmet bent.

in de huid van de voorarm ingespoten. Enkele dagen na
de test wordt het resultaat gecontroleerd.

Normale longfoto

Afwijkende longfoto

Besmet maar niet ziek

Besmet en ziek

Preventieve behandeling

Behandeling

1 geneesmiddel gedurende
minstens 6 maanden

3 of meer geneesmiddellen gedurende
minstens 6 maanden

Bij een twijfelachtig resultaat volgt altijd een nieuwe test
(meestal na twee maanden).

De tuberculinehuidtest is niet gevaarlijk en mag ook
uitgevoerd worden bij jonge kinderen of zwangere
vrouwen.

Het resultaat is positief
Als er bij de controle een duidelijke verhevenheid en
verharding van de huid voelbaar is, ben je besmet.
Bij een positieve tuberculinehuidtest wordt een longfoto
genomen om na te gaan of je tuberculose hebt ontwikkeld.
Is de longfoto normaal, dan ben je besmet maar niet ziek
en ook niet besmettelijk voor anderen.

