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Afname instructie SARS-COV-2 PCR met behulp van de roze swab.  

Aangepaste versie met laatste richtlijnen Sciensano dd 10/04/20  

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

 

 

Gezien de nasofaryngeale wissers momenteel niet te krijgen zijn, geven we u het alternatief, de roze e-swabs 

(dikkere swabs), mee.  

De nieuwe richtlijnen zijn om deze wissers te gebruiken voor de afname van een gecombineerde keel- en 

oppervlakkige neus wisser.  

 Zorg ervoor dat u de nodige persoonlijke bescherming gebruikt.  

Belangrijk is dat de afname correct tot in de orofarynx gebeurt: 

 Buig het hoofd lichtjes naar achteren. Vraag de patiënt om diep te ademen. 

 Druk de tong met behulp van een tongspatel goed naar beneden. 

 Vraag de patiënt om “AH” te zeggen. 

 Plaats de wisser tegen de achterwand van de keel en strijk met de wisser een 2-3 tal keer tegen de dorsale 

farynx-wand, doe dit zowel aan de linker als de rechter kant. Doe dit zacht, maar doelgericht en snel. 

Indien het niet lukt in een beweging, vraag de patiënt tussentijds om nogmaals diep in te ademen en “AH” 

te zeggen. 

Breng vervolgens dezelfde wisser achtereenvolgens in het rechter en linker neusgat.  

 Hou deze horizontaal en stop van zodra je lichte weerstand voelt of tot waar verdragen wordt (niet tot in de 
nasofarynx schuiven!)  

 Draai 3 keer rond in elk neusgat.  

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

naam, voornaam op de tube. Bewaar staal in de koelkast (2-8°C). Onze ophaaldienst haalt de stalen op. 

Mogen we met aandrang vragen om de afgenomen e-swab afzonderlijk in een plastiekzakje te brengen. Steek 

daarna dit afgesloten zakje samen met het recentste volledig ingevulde aanvraagformulier in een tweede 

plastiekzakje (dubbele verpakking). Sluit goed af. Op de buitenkant graag duidelijke vermelding 'COVID-19'. Dus in 

geen geval de afgenomen swabs bij overige afname tubes verpakken.  

 

 

 

Met dank en vriendelijk groeten, 

Klinische biologen Eurofins, Labo Van Poucke 

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

