OPVOLGING TUBERCULINEHUIDTEST

Gegevens jobstudent (in te vullen door jobstudent):
Naam en voornaam:………………………………………………………………………………………………
Rijksregisternummer:……………………………………………………………………………………………
E-mailadres:………………………………………………………………………………………………………….
______________________________________________________________________________________
Beste jobstudent,
De tuberculinehuidtest, ook Mantouxtest of intradermotest genaamd, is een huidtest die aantoont of iemand al dan
niet geïnfecteerd is met tuberkelbacteriën. Bij een tuberculinehuidtest wordt er een kleine hoeveelheid vloeistof
(tuberculine) ingespoten in de huid van de voorarm.
Wanneer u aan het werk gaat als jobstudent in het Ziekenhuis Oost- Limburg is het nodig dat wij weten of u al
dan niet een tuberculinehuidtest heeft gekregen.
Let op: bij het ontbreken van deze gegevens kan u niet aan het werk als jobstudent in het Ziekenhuis OostLimburg!
Vul in wat voor u van toepassing is:

Gaat u aan het werk als jobstudent in de zorg?
 Indien er nooit een tuberculinehuidtest werd geplaatst of indien dit langer dan een jaar geleden is, neem
contact op met Liantis (089 32 17 70) voor het maken van een afspraak.
 Indien er minder dan een jaar geleden een tuberculinetest werd geplaatst, vul hieronder de datum en de
vaststelling in.

Gaat u aan het werk als jobstudent in de schoonmaak?
 Indien er nooit een tuberculinehuidtest werd geplaatst of indien dit langer dan twee jaar geleden is , neem
contact op met Liantis (089 32 17 70) voor het maken van een afspraak.
 Indien er minder dan 2 jaar geleden een tuberculinetest werd geplaatst, vul hieronder de datum en de
vaststelling in.
Datum plaatsing laatste Tuberculinehuidtest: ____/____/____
Vaststelling:
O Geen reactie = Geen roodheid, geen zwelling en geen verharding.
O Wel reactie = Rood, verhard, gezwollen. Duidt hieronder aan wat voor u van toepassing is:
 Induratie of verharding van _______mm. (meten met een lat)
 Induratie aard:
O Zeer hard
O Hard
O Hard/Zacht
O Zacht
 Erytheem (roodheid): O Afwezig
O Aanwezig
Gelieve het ingevulde document terug te bezorgen aan Liantis via e-mail ziekenhuisoostlimburg@liantis.be of
via post t.a.v Heidi Jacobs naar Liantis Maastrichtersteenweg 254 – 3500 Hasselt.
Met vriendelijke groeten,
Liantis

Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel • KBO-nr. 0409.862.018, RPR Brussel
info@liantis.be • liantis.be

1/1

