
WAT IS EEN
LATENTE 
TUBERCULOSE-
INFECTIE?
U heeft een tuberculose test gehad. 
Dat was een huidtest of een bloedtest. 
Of allebei. De uitslag van de test is 
positief. Dat betekent dat u tuberculose-
bacteriën in uw lichaam heeft. Uw long-
foto was goed. De bacteriën zijn bij u niet 
actief. Ze slapen. U bent dus niet ziek. U 
heeft de ziekte tuberculose niet. U heeft 

Ik heb een tuberculose-infectie. De 
bacteriën in mijn longen slapen, ik 
voel me ook niet ziek en kan ze op 

dit moment niet aan anderen overdragen.

U wilt of kunt geen medicijnen slikken 
Als er (medische) redenen zijn om geen medicijnen te gebruiken 
bespreekt de dokter dit met u. Dan wordt 2 jaar lang elke 
6 maanden een foto van uw longen gemaakt. Op de foto 
kan de dokter zien of u de ziekte tuberculose heeft gekregen. 
U krijgt een uitnodiging voor de longfoto. 

een latente tuberculose-infectie. U kunt 
de bacteriën niet aan anderen geven. 
Ook niet door niezen, hoesten, elkaar 
een hand geven of zoenen. 

Een slapende tuberculosebacterie kan 
later actief worden. Dan kunt u toch 
nog ziek worden. Ongeveer 10% 
van de mensen met een “tuberculose-
infectie” krijgt later toch de ziekte 
tuberculose. De helft krijgt de ziekte 
in de eerste twee jaar na infectie. 

Heeft u een verzwakt afweersysteem 
door een ziekte zoals hiv of door medi-
cijnen die het afweersysteem verzwak-
ken? Dan loopt u meer kans om de 
ziekte tuberculose te krijgen.

Zien hoe de 

behandeling eruit 

ziet? Bekijk het filmpje 

‘Tuberculose infectie - 

de behandeling’ op 

tuberculose.nl/video.

Meer weten? Kijk op tuberculose.nl

Praktische informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling tuberculose-
bestrijding van de GGD. Meer informatie over tuberculose vindt u op 
de website tuberculose.nl.

Elektronisch patiëntendossier
Bij de afdeling tuberculosebestrijding heeft u een elektronisch patiënten-
dossier. Elke keer als u een afspraak heeft worden daarin gegevens gezet. 
In uw patiëntendossier staan persoonsgegevens en medische gegevens. 
Alle afdelingen tbc-bestrijding van GGD’en in Nederland kunnen het 
dossier gebruiken. Het dossier is geheim. De GGD mag niets uit het dossier 
aan anderen vertellen of geven. Dat mag alleen als u dat goed vindt. 

Tot slot
Vindt u dat u verkeerd behandeld bent? U kunt bij de GGD een klacht 
indienen. U kunt terecht bij de afdeling tbc -bestrijding. Op de website 

van de GGD vindt u hierover meer informatie.

LET OP!
Als u geen medicijnen slikt heeft u meer kans dat u de ziekte tuberculose krijgt. 
Met de foto’s worden de bacteriën niet gedood.

LET OP!
Medicijnen voor kanker, reuma of 
huidziekten kunnen het afweersysteem 
zwakker maken. Vertel de huisarts 
of specialist daarom dat u een 
tuberculose-infectie heeft.  
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Dankzij de steun van de loterijen en haar deelnemers kunnen we er 
onder andere voor zorgen dat tuberculose in Nederland goed onder contro-
le blijft. Onze dank gaat uit naar de deelnemers van:



Wat doet de behandeling? 
Een behandeling met medicijnen voorkomt dat u later ziek wordt. 
De medicijnen maken de “slapende” tuberculosebacteriën dood. 
De kans dat u tuberculose krijgt wordt heel klein. 

Welke medicijnen krijg ik?
De dokter bespreekt met u welk medicijn u krijgt en hoe lang u de 
medicijnen moet gebruiken. De meest gebruikte medicijnen zijn 
isoniazide (INH) en rifampicine (RMP). Vaak zitten die 2 medicijnen 
in één pil (Rifinah). 

Hoe vaak moet ik mijn medicijnen nemen? 
De medicijnen neemt u één keer per dag in. Neem de medicijnen 
op een vast tijdstip in. Bijvoorbeeld om 8 uur in de ochtend. 
Dat is belangrijk.   

Hoe lang moet ik mijn medicijnen nemen? 
De behandeling duurt minstens 3 maanden. Dit hangt af van 
welke medicijnen u krijgt. U mag de kuur niet onderbreken en 
u moet de kuur helemaal afmaken. De bacteriën gaan niet snel 
dood. Daarom moet u de medicijnen lang gebruiken.

LET OP!
Als u de medicijnen niet goed inneemt of vaak vergeet werkt de behandeling 
niet. De bacteriën gaan dan niet dood. Let daarom goed op dat u uw medicijnen 
altijd op hetzelfde tijdstip inneemt en de gehele kuur afmaakt.

Tuberculose medicijnen kunnen soms ook ernstige 
bijwerkingen hebben.
Heeft u één of meerdere van de volgende klachten?

- Huiduitslag
- Misselijkheid 
- Buikpijn
- Geelzucht (uw oogwit is dan geel) 

Stop met de inname van de medicijnen en neem direct contact op 
met uw dokter of verpleegkundige tbc-bestrijding. 
Ook bij twijfels of andere klachten kunt u contact opnemen.
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Wat moet ik doen als ik mijn medicijnen ben vergeten? 
Bent u de medicijnen vergeten? Neem ze dan dezelfde dag 
gewoon in. Komt u er de volgende dag pas achter, neem dan 
geen dubbele dosis in, maar overleg met uw dokter bij uw 
volgende afspraak. 

Mag ik alles eten tijdens mijn behandeling? 
Ja, u mag alles eten wat u lekker vindt. 
Gebruik liever geen alcohol tijdens de behandeling.
Samen met de medicijnen is dat slecht voor de lever.  

Mag ik andere medicijnen nemen tijdens mijn behandeling? 
Vertel altijd aan uw behandelend dokter welke andere medicijnen 
u slikt. Ook als u anticonceptie (bijvoorbeeld de pil) gebruikt. 
Door de medicijnen werkt de pil soms minder goed. U kunt dan 
toch zwanger worden. De dokter bekijkt of de medicijnen samen 
gebruikt kunnen worden. 
 
Zijn er bijwerkingen van de preventieve behandeling?  
Medicijnen kunnen ook bijwerkingen geven. Urine, ontlasting of
zweet/traanvocht kunnen rood/oranje worden. De behandelend dokter 
en/of sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding zal u bij controle altijd 
vragen naar bijwerkingen.  

Behandeling 
van de latente
tuberculose-infectie 


