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Geachte collega, 

 

Gezien de stijgende vraag naar testen op het Coronavirus (COVID-19) heeft het laboratorium beslist om ook te 

starten met het opsporen van het SARS-CoV-2 virus.   

De test die we zelf zullen uitvoeren, is een RT-PCR test specifiek voor SARS-CoV-2. 

Tegen ten laatste 02/04 verwachten we klaar te zijn met de validatie. Op dat moment kunnen we in routine starten 

met de bepaling.  

De meest recente criteria voor gevalsdefinitie en richtlijnen wat betreft de woonzorgcentra (dd 29/03/20) zijn terug 

te vinden op de website van Sciensano.  

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_GP_NL.pdf  

Afname:  De analyse kan uitgevoerd worden op nasofaryngeale wisser (bij voorkeur) of een keelwisser.  

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID19_procedure_sampling_NL.pdf 

Afnamemateriaal:  

1) Oranje stop e-swab of blauwe stop delta-swab:  deze wissers zijn fijne wissers te gebruiken voor 
nasofaryngeale en urethrale afnames. Het transportmedium is geschikt voor bacteriologische kweek, 
sneltesten (Strep A ag) en PCR testen (SARS-CoV-2, 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 SARS-CoV-2, 
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. 

Gezien zowel een nijpend tekort aan afnamemateriaal en extractiereagens vragen we jullie om jullie zo gericht 

mogelijk te blijven aanvragen. 

Transport naar Labo Van Poucke: dubbele verpakking: breng de afgenomen e-swab afzonderlijk in een 

plastiekzakje. Breng dit afgesloten zakje samen met het aanvraagformulier in een tweede plastiekzakje. Sluit goed 

af. Op buitenkant graag duidelijke vermelding 'COVID-19'. Apart verpakt houden van de gewone routinestalen. 

Onze ophaaldienst haalt de stalen op. In afwachting van ophaling moeten de stalen bewaard worden in de koelkast 

(2-8°C). 

Aanvraagformulier 

We willen u vragen het meegestuurde aanvraagformulier ‘Referentiecentrum voor respiratoire pathogenen’ zo 

correct mogelijk in te vullen. Dit zodat alle relevante informatie (klinische symptomen, al dan niet werkend in 

zorgcentra, bewoner WZC, … ) voor ons gekend zijn. Indien dit niet gebeurd is, nemen we nog telefonisch contact 

op om dit formulier in te vullen.  

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_Lab_form_NL.pdf 

Kostprijs 

De kostprijs kunnen we u nog niet meedelen gezien Sciensano vraagt om momenteel nog geen SARS-CoV-2 PCR 

testen te factureren aan de patiënt. Ze zoeken momenteel nog uit hoe we de testen zullen moeten aanrekenen.  

Belangrijke info:  

Het laboratorium start binnen een korte termijn ook de bepaling van de antistoffen op, wat belangrijk is voor het 

detecteren van een al dan niet doorgemaakte infectie. Hierover volgt weldra meer info. 

Met dank en vriendelijk groeten, 

Klinische biologen Eurofins, Labo Van Poucke 
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