
Ziekte van Pfeiffer: 

De Ziekte van Pfeiffer is een besmettelijke infectieziekte en wor

(I.M.) of kissing disease genoemd. 

overgebracht door zoenen, maar ook door een eenvoudige

Pfeiffer komt vooral veel voor bij jongvolwassenen. 

De ziekte wordt veroorzaakt door het Epstein

zullen de eerste ziekteverschijnselen

koorts, lymfeklierzwellingen in hals of liezen en oksels. Vaak is er sprake van lever

en gele verkleuring van de huid. 

Door middel van een vingerprik met een lancet brengt 

u een druppeltje bloed aan op de testcass

vervolgens 6 druppels van de bijgeleverde

Na minimaal 5 en maximaal 10 minuten is het resultaat 

af te lezen. De uitslag wordt afgelezen als positief of negatief. 

De test kan de aanwezigheid van deze ant

aantonen.  

Lees voor het gebruiken van de test altijd eerst de bijsl

 

 

 

 

 

De Ziekte van Pfeiffer is een besmettelijke infectieziekte en wordt ook wel infectieuze Mononucle

(I.M.) of kissing disease genoemd. Het virus nestelt zich in de speekselklieren waardoor het kan 

overgebracht door zoenen, maar ook door een eenvoudige verkoudheid of via druppeltjes speeksel. 

Pfeiffer komt vooral veel voor bij jongvolwassenen.  

De ziekte wordt veroorzaakt door het Epstein-Barr virus (EBV). Vier tot zeven weken na de besmetting 

schijnselen optreden. Symptomen van Pfeiffer zijn vermoeidheid, keelpijn, 

zwellingen in hals of liezen en oksels. Vaak is er sprake van lever

.  
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