COVID-19 DIAGNOSTIEK

U-Diagnostics/ HetHuisartslab i.s.m. Labor Dr. Wisplinghoﬀ

Symptomatisch
Bij één of meer van de volgende
klachten (symptomen):

Verkoudheidsklachten
Neusverkouden
Loopneus
Niezen
Keelpijn
Hoesten
Verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk of smaak
’Gratis’ testen via aanmelding door (huis)arts
bij HetHuisartslab of zelf via de GGD.

Asymptomatisch
Asymptomatisch betekent géén
symptomen aanwezig.
Waarom dan toch testen?
Periodiek testen helpt
leef, woon of werkgemeenschappen
schoon en veilig te houden
bewegingsvrijheid te behouden
economie gaande te houden

Kwaliteit van testen
PCR testen geschieden middels de door het RIVM gevalideerde PCRRT technologie. Deze technologie vermenigvuldigd gedurende
meerdere (temperatuur)cycli als het eventueel aanwezige
virusmateriaal (RNA), op basis een daaraan gekoppelde
kleurontwikkeling kan bepaald worden of iemand niet, zwak of zwaar
besmet is.
De kwaliteit van test-afname is allereerst (de belangrijkste parameter)
bepalend voor opname virusdeeltjes (virusload) en daarmee voor het
’te pakken krijgen’ van het virus. Een slecht uitgevoerde keel/neus
swab zal weinig virusdeeltjes bevatten en dus eerder tot een valsnegatieve uitslag leiden.

De keel/neus swab

De kwaliteit van de test zelf is o.a. afhankelijk van de gevoeligheid
waarmee het minimale aantal virusdeeltjes in één microliter medium
kunnen worden geïdentificeerd. Hoe lager dat aantal, hoe beter de testkwaliteit.
Labor Dr. Wisplinghoff meet vanaf 5 virusdeeltjes per microliter,
hetgeen bijzonder laag is (bedenk dat 1 geïnfecteerde menselijke cel
wel 2000 virussen kan bevatten). Hierdoor is een vroege signalering
van de COVID19 infectie mogelijk, misschien zelf al voordat de patiënt
anderen weer kan besmetten.

NaCl gorgelen

Het beleid in Nederland is wanneer één mens uit een leefof werkgemeenschap besmet is met het COVID-19 virus
niet alléén die mens in quarantaine moet maar óók
degenen die met hem of haar in contact zijn geweest. Dat
vergt nogal wat van organisaties en de economie.

U-Diagnostics/ HetHuisartslab heeft in samenwerking
met Labor Dr. Wisplinghoﬀ/ Duitsland een methode
ontwikkeld die het gebruik van het kostbare en schaarse
laboratorium COVID-19 PCR testmateriaal voor
asymptomatisch testen met 50% a 70% kan verminderen.

Het werkt als volgt: bij ieder mens wordt het
noodzakelijke testmateriaal middels een keel/ neus swab
of NaCl gorgel/ mondspoel methode afgenomen.
Het afgenomen materiaal wordt samengebracht in een
verzamel unit (pool) en getest.
Is de pool negatief dan is iedere deelnemer in de
verzameling negatief.
Is de pool positief wordt de groep geacht de RIVM
quarantaine- aanwijzingen in acht te nemen. Iedereen in
de pool wordt uitgenodigd zich individueel te laten testen
om de daadwerkelijke besmetting bron te identificeren.

Zo kunnen zorgmedewerk(st)ers die beschermd moeten
worden om niet weer de transporteurs van het virus naar
de verzorgden te worden in grotere getale periodiek
getest worden.

TEST UITSLAGEN
COVID-19 Medical Certificate
In accordance with the ordinance of the Ministry of Health, Welfare and Sport
regarding SARS-CoV-2 diagnostics

PCR, in principe* de dag
volgend op de dag van
afname.

This is to certify that
Name: Willem Dick Mouissie
Born: 04-06-1956

in:

,

Has been tested for the presence of SARS-CoV-2 by RT-PCR
THE COVID-19 PCR NASAL/ORAL SPECIMEN SWAB TEST
Sample date 28-07-2020 12:06 - Result date 29-07-2020 16:06
Status report of infection on the date of the test
SARS-CoV-2

pos:

neg:

.

* Doorlooptijden testverwerking afhankelijk van
prioritering RKI (Duitse RIVM). Primaire doelgroepen
zoals ziekenhuizen, gezondheidszorg e.d. worden
éérst geholpen. Wanneer vraag naar PCR testen van
de primaire doelgroepen toenemen kunnen vrijgaven
van testuitslagen voor andere doelgroepen tot 2 of
meer dagen volgend op de dag van afname oplopen.

______________________________
Place: Baarn

Date:31-07-2020

Signature and seal of the certifying medical doctor

id: 82479036

Serologie (antistoffen),
de dag volgend op de
dag van afname.

Prijzen COVID-19 diagnostiek per 12 september 2020
€ 100,00 per individuele PCR test
voor symptomatische* of asymptomatische testafname
* gratis wanneer onder verwijzing van (huis)arts of via GGD

€ 60,00 per persoon voor pool* PCR-test
aanbevolen voor 2 of meer personen uit één leef- of werkgemeenschap
* deze testen worden middels een pooling-techniek verwerkt

€ 25,00
Voor een non-COVID-19-verklaring
* bij gelijktijdige registratie, daarna € 35,00
€ 49,50
Antistoffentest, inclusief verklaring.

