
 Bescherm uzelf tijdens het 
afnemen door het dragen van: 
•  Mondneusmasker  

(minimaal FFP1)
•  Bril
•  Schort
•  Handschoenen

•  Neem met de grotere swab 
de keeluitstrijk af.

•  Steek de swab zo diep  
mogelijk achter in de keel 
en draai de wattenstok 
terwijl er van links naar 
rechts over de achterwand 
van de keel gestreken wordt.

•  Neem met behulp van de 
fijnere swab materiaal uit  
de nasofarynx af.

•  Breng de swab over de  
neusbodem tot in de 
nasopharynx (lichte 
weerstand) en draai de swab 
voorzichtig om zijn as.

• Open de verpakking.
•  Label het transportme dium.
•  Schrijf op het etiket  

de voorletters, naam, 
geboortedatum en 
afnamedatum. Plak het 
etiket op de buis. 

Stap 1:  
Start

Stap 2a:
Afname - Keeluitstrijk

Stap 2c:
Afname - Neusuitstrijk

Stap 2b:
Afname

Stap 2d:
Afname

Stap 1:  
Start

•  Stop het wattenstokje in het 
buisje. Breng het streepje  
op het stokje (breuklijn) op 
gelijke hoogte met de 
bovenrand.

•  Zet het stokje tegen de rand 
van het buisje. Buig het 
uitstekende gedeelte en 
breek het stokje af

•  Gooi het uiteinde weg.  
Draai de dop weer goed vast.
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gelijke hoogte met de 
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•  Zet het stokje tegen de rand 
van het buisje. Buig het 
uitstekende gedeelte en 
breek het stokje af

•  Gooi het uiteinde weg.  
Draai de dop weer goed vast.

Instructie SARS coronavirus 2 / Influenza / RSV (B,D,E)

Wilt u meer informatie over onze onderzoeken en materialen? Ga naar www.microbiologie.nl/vademecum of www.eurofins-clinicaldiagnostics.nl. Uitgiftedatum: 11-02-2022

SARS coronavirus 2 PCR: Dit onderzoek is los aan te vragen 
of in combinatie met Influenzavirus en RSV.

Influenza of RSV: dit onderzoek is een combinatie van 
Influenzavirus, RSV en SARS-coronavirus 2 (influenzavirus A, 
influenzavirus B, RSV en SARS-CoV2 worden bepaald uit 
hetzelfde afnamemateriaal). Bij aanvragen van alleen 
influenzavirus of RSV worden alledrie de verwekkers 
gerapporteerd. 

Stap 3:  
Transport

•  Plaats de afnamebuis in de 
safetybag. Sluit deze door  
de plakstrip te verwijderen. 

Breng het afnamemateriaal zo snel mogelijk naar de balie van Medische 
Microbiologie of Klinische Chemie.
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