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Deze procedure is bedoeld voor het zorgpersoneel dat COVID-19-stalen afneemt. 
 

Tijdens de monsterneming kan de betrokkene hoesten, maar dat wordt niet geacht aerosolen voort te brengen. 
 
 
 

1. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
- Chirurgisch masker 
- Gezichtsscherm 
- Handschoenen. 

 
De uitrusting wordt niet tussen elke patiënt vervangen en geldt voor één dienst, met uitzondering van de 
handschoenen die na elke handeling worden verwijderd, gevolgd door handhygiëne. 

 
 

2. Uitvoering van het uitstrijkje 

Indien fijn uitstrijkje: nasofaryngeaal uitstrijkje 
 

1) Identificeer de wisser (referentie van de patiënt en datum van de bemonstering); 

2) Waarschuw de patiënt dat dit onderzoek even onaangenaam kan zijn; 

3) Til de neus op, duw de wisser de voorzichtif diep in het neusgat door het onderste deel van de neus te 
volgen (tot aan de nasofarynx: ongeveer tot de helft van de lengte tussen de neus en het oor, tot de rode 
streep van het fijn uitstrijkje) en maal zoveel mogelijk cellen los door aan de binnenkant van het neusgat te 
scharpen. 

4) Plaats de wisser in het buisje met het transportmedium en breek het uiteinde van het staafje af. 
 

Procedure voor afname van een COVID-19-staal 
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Indien dik uitstrijkje: orofaryngeaal uitstrijkje gecombineerd met een diep nasaal 
uitstrijkje 

 

Opmerking: Momenteel zijn de beschikbare uitstrijkjes te dik om een kwalitatief nasofaryngeaal uitstrijkje uit te 
voeren;. 

 

1) Identificeer de wisser (referentie van de patiënt en datum van de bemonstering); 

2) Waarschuw de patiënt dat dit onderzoek even onaangenaam kan zijn; 

3) Begin met een uitstrijkje van de keel: 

- Kantel het hoofd van de patiënt iets naar achteren en vraag hem/haar diep adem te halen. 

- Duw de tong goed naar beneden met een houten spatel. 

- Vraag de patiënt om “Ah” te zeggen om de huig omhoog te brengen. 

- Plaats de wisser tegen de achterwand van de keel en druk deze 
2 tot 3 keer tegen de rugwand van de keelholte, links en rechts 
op een zachte, doelgerichte en snelle manier. 

4) Steek dezelfde wisser in één van de neusgaten. Tild de neus op, breng de wisser in door het onderste deel 
van het neusgat te volgen totdat u een lichte weerstand voelt of de patiënt het niet langer verdraagt. Draai 
3 keer. 

5) Plaats de wisser in het buisje met het transportmedium en breek het uiteinde van het staafje af. 
 
 

3. Vervoer naar het laboratorium 

• Verpak het staal: 
o Het buisje wordt verpakt in handpapier. 
o Doe het vervolgens in een eerste plastic zak (klein formaat) en sluit dat goed af. 
o Doe dit eerste zakje in een tweede zak (groot formaat) met buitenzakje. 
o Plaats de aanvraag bij het staal in het buitenzakje van de tweede zak en kleef een rood etiket met 

“Covid-19” op de zak. 

• De stalen worden snel in het laboratorium gedeponeerd. 


