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Geachte collega, 

 

Aangezien de richtlijnen voor de Coronavirus (COVID-19) constant aangepast worden door de overheid, verwijzen 

we u graag naar de officiële website: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx en https://www.info-

coronavirus.be/nl. 

De meest recente definitie van een verdacht geval dateert van 26/02/20 en is intussen vermoedelijk al weer 

achterhaald.  Gezien er nog steeds Influenza circuleert als respiratoir pathogeen, lijkt het ons opportuun om in 

geval van griepale klinische symptomen eerst een Influenza infectie uit te sluiten. In geval deze test negatief is, kan 

een tweede wisser (afgenomen bij het eerste patiëntencontact) onmiddellijk doorgestuurd worden ter bepaling van 

het Coronavirus.  

Afname:  

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID19_procedure_sampling_20200229_NL.pdf 

Zorg ervoor dat u de nodige persoonlijke bescherming gebruikt. 

1. Geef de patiënt een chirurgisch mondmasker.  

2. Draag een chirurgisch mondmasker (éénmalig gebruik) en handschoenen tijdens het onderzoek.  

3. Was na de raadpleging uw handen met zeep of met een hydro-alcoholische oplossing.   

4. Ontsmet uw medisch materiaal dat in contact gekomen is met de patiënt.  

5. Ontsmet oppervlakken (van onderzoekstafel, deurklinken, bureau…) met het ontsmettingsmiddel dat u 

gewoonlijk gebruikt (het coronavirus wordt geïnactiveerd door elk ontsmettingsmiddel).  

Afnamemateriaal:  

1) Oranje stop e-swab:  deze wisser is een fijne wisser te gebruiken voor nasofaryngeale en urethrale afnames. 
Het transportmedium is geschikt voor bacteriologische kweek, sneltesten (Strep A ag) en PCR testen 
(Corona/COVID-19, Influenza, RSV, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae…).   

2) Roze stop e-swab: deze wisser is de klassieke bacteriologische wisser (dikkere swab) met hetzelfde 
transportmedium en dus ook geschikt voor kweek, sneltesten en PCR testen waaronder Corona/COVID-19, 
Influenza,…  

Breng na afname de wisser in het transportbuisje, breek bovenste deel van de steel af en sluit de tube af. 
Bewaar staal in de koelkast. 

De leveranciers kunnen de massale bestellingen van de nasofaryngeale wissers (oranje stop) niet volgen en zijn 

momenteel in stockbreuk.  De bestellingen die we vorige week geplaatst hebben kunnen niet meer geleverd 

worden, zodat ook onze voorraad sterk begint te minderen.  

Indien, op het moment van uitputting van de oranje swabs, toch gebruik moet gemaakt worden van de roze swab, 

raden we aan de afname steeds zo diep mogelijk te doen en zoveel mogelijk cellen los te maken in het neusgat. 

Transport naar Labo Van Poucke: breng de afgenomen e-swab afzonderlijk in een plastiekzakje. Breng dit 

afgesloten zakje samen met het aanvraagformulier in een tweede plastiekzakje. Sluit goed af. Onze ophaaldienst 

haalt de stalen op. Het laboratorium zorgt voor het transport naar het referentiecentrum. 

Aanvraagformulier 

Indien mogelijk willen we u vragen het meegestuurde aanvraagformulier ‘Referentiecentrum voor respiratoire 

pathogenen’ zo correct mogelijk in te vullen. Indien dit niet gebeurd is, nemen we nog telefonisch contact op om dit 

formulier in te vullen.  

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/SiteAssets/Pages/2019-nCoV/COVID-19_Lab_form_20200218_NL.pdf 

Met dank en vriendelijk groeten, 

Klinische biologen Eurofins, Labo Van Poucke 
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