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Afname instructie onderzoeksmateriaal Corona verdachte patiënt  
 

 

Afnamemateriaal 
De te gebruiken materialen voor afname onderzoeksmateriaal Corona verdachte patiënten / personeel:  

- 1 Eswab en 1 nasopharynx swab 

- safetybag 

 

Wijze van afname 

 

Zet op de vegers de volgende gegevens: 

 Naam en de geboortedatum 

 De afnamedatum of –tijd 

 De monstersoort of de herkomst van het monster (keel of neus) 

 

Afname Nasopharynx wat / swab  

 Verricht deze afname bij voorkeur voor een spiegel 

 Houd het hoofd stil 

 Breng de flexibele draadveger door een neusgat (zie afbeelding 1) ver genoeg tegen de bovenkant van de 

nasopharynx aan.  

 Draai de veger een aantal malen rond.  

 Plaats de veger terug in de huls.  

 

Afbeelding 

  
Zie hiervoor tevens ‘Afname nasopharynx uitstrijk t.b.v. kinkhoest PCR’ in het kwaliteitsportaal.  

 

Afname Keeluitstrijk m.b.v. Eswab:          

 Open de verpakking van het kweekstokje en haal het stokje eruit zonder de wattentip aan te raken. 

 Wrijf met de wattentip over het gebied links en rechts van de huig. (op de overgang van mond naar de keel) 

 Draai het dopje van het buisje en houdt hierbij het buisje rechtop zodat de vloeistof er niet uit kan lopen. (zet 

het eventueel in een kopje) 

 Steek het kweekstokje in het buisje.  

 Breek met behulp van duim en wijsvinger het kweekstokje af bij de markering en draai de dop stevig op de 

buis. 

 Plak het cyberlab etiket met de tekst KNO-KEEL op het buisje. 

 Bij een handmatige / papieren aanvraag de afnameplaats (keel) en –datum op het etiket vermelden. 

Zie hiervoor tevens ‘Afname lichaamsvochten, pussen, biopten, etc.’ in het kwaliteitsportaal.  

 

https://iprova.atriummc.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=708bf535-71ef-49f4-ac33-585bbbffb3c6
https://iprova.atriummc.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=bf73d738-06bf-4f2d-9753-cd9fc4c5e0c1
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Verpakken afgenomen materialen 
Plaats de afgenomen nasopharynx wat ín het buisje van de afgenomen keeluitstrijk (2 vegers in 1 buis). Draai 

vervolgens de dop goed dicht om lekken te voorkomen. Plaats de afgenomen veger in de safetybag en sluit deze 

m.b.v. plakstrip. 

 

De afgenomen materialen volgens de gebruikelijke werkwijze aanleveren aan de laboratoria van het Zuyderland 

MC.  

 

 




