
INSTRUCTIE AFNAME 
COVID-19 (SARS-COV-2)

STAP 1 - Veiligheid afname
Zorg dat u een vrije ruimte van 2 meter heeft rondom de patiënt.
U beschermt uzelf door het volgende te dragen:

 Mondneusmasker – minimaal FFP1
 Bril
 Schort
 Handschoenen 

STAP 2 - Voorbereiding afname
  Vul buiten de 2 meter (zie STAP 1) het aanvraagformulier volledig in en open de verpakking met 

afnamematerialen.
  Bereid de materialen voor door de patiëntsticker alvast in te vullen en klaar te leggen.  

Let op: deze wordt pas bij STAP 6 op de buis geplakt. 
 Haal de dop alvast van het medium af.

STAP 3 - Uitstrijk keel en nasopharynx
Belangrijk: indien deze kit maar één swab bevat, (of de tweede swab is door omstandigheden niet 
bruikbaar) kan één swab voor beide afnames gebruikt worden.

STAP 3A - Uitstrijk keel
  Zorg dat de patiënt zijn of haar hoofd achterover buigt.
  Laat de patiënt ‘A’ zeggen wanneer u de wattenstok inbrengt.
  Roteer de wattenstok tegen de achterwand van de keel.
  Stop de wattenstok in hetzelfde medium en breek de stok af.  
Let op: wanneer u slechts één swab heeft, dan dezelfde swab  
gebruiken voor STAP 3B.  

STAP 3B - Uitstrijk nasopharynx
  Laat uw patiënt zijn of haar neus snuiten en het hoofd achterover buigen.
  Trek de neuspunt iets omhoog.
  Steek de wattenstok in de neus, totdat lichte weerstand voelbaar is.
  Roteer de wattenstok rond in het neusgat tegen de achterwand (nasofarynx).
  Stop de wattenstok in het medium en breek of knip de stok af.  
Let op: de stok blijft circa 1cm boven de buisrand uitsteken  
wanneer de stok is afgebroken. 



STAP 4 - Klaarmaken van de buis
  Plaats de holle binnenkant van de dop op het (eventueel) uitstekende deel van de neuswattenstok.
  Druk de dop naar beneden en draai de dop goed vast, totdat u weerstand voelt.

STAP 5 - Desinfecteren
  Desinfecteer de buis met 70% alcohol en laat deze 1 minuut inwerken.
  Spray uw handschoenen en het verzendmateriaal in met 70% alcohol.  

Belangrijk: Laat de alcohol 1 minuut inwerken.

STAP 6 - Verzenden
  Plak de patiëntsticker op de buis en stop deze los in de safety bag.  

Let op: de naam en geboortedatum op het buisje moeten door de safety bag heen zichtbaar blijven. 
  Stop de safety bag in de verzendenvelop.
  Let op: om contaminatie te voorkomen dient u het aanvraagformulier niet in de safety bag  

verpakken met klinisch materiaal. Voeg het los toe in de verzend envelop.
  Verzend het materiaal via onze koerier of zoals overeengekomen met uw  

 relatiebeheerder naar het laboratorium.
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