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INLEIDING 
Er zijn inmiddels meerdere goedgekeurde sneltesten op de markt. Deze sneltesten zijn 
antigeentesten en tonen aan of er eiwit van het virus aanwezig is. Dit is anders dan de PCR-
test, die genetisch materiaal van het virus (RNA) aantoont.  
De PCR-testen zijn gevoeliger en meer betrouwbaar dan de antigeentesten. 

Bij sneltesten wordt er duidelijk onderscheid gemaakt in: 
1. Antigeen-sneltest (PG beschikt over de Abbott-test) 
2. ZELF-test 

Het grote verschil in deze testen is de wijze van afname. De betrouwbaarheid van de 
sneltesten is voor een groot deel afhankelijk van de wijze van afname! 
De Abbott-test moet afgenomen en beoordeeld worden door een hierop ingewerkt persoon 
en de zelftest kun je zelf afnemen.  

ALGEMENE MAATREGELEN  
Een negatieve sneltest kan en mag nooit resulteren in versoepeling van de landelijk 
geldende Corona-maatregelen, zoals: 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen; 

• Draag een mondkapje binnen de gebouwen; 

• Was/desinfecteer vaak uw handen; 

• Laat u testen bij klachten; 

• Beperk groepsgrootte tot maximaal 30 personen, afhankelijk van de grootte van de 
ruimte en ventilatiemogelijkheden. 

VOORDEEL van sneltest 
Sneltesten hebben een hoge betrouwbaarheid, maar kunnen een vals-negatieve testuitslag 
geven. Door screening mbv sneltesten kunnen positief geteste personen eerder opgespoord 
en in quarantaine geplaatst worden. Hierdoor neemt de kans op verspreiding van het virus 
af. De inzet van sneltesten kan dus RISICOVERLAGEND werken. 

NADEEL van sneltest 
Een sneltest is een momentopname en een negatieve test sluit niet uit dat iemand in de 
incubatietijd zit en dus al wel besmet(telijk) kan zijn (vals-negatieve test). Sneltesten geven 
dus GEEN 100% veiligheid, maar bieden wellicht schijnveiligheid met kans op minder 
naleving van maatregelen. De inzet van sneltesten mag echter nooit een negatief effect 
hebben op het naleven van de algemene Corona-maatregelen. 

Ad 1. Inzet (Abbott) sneltest 

• Deze sneltest MOET door een hierop ingewerkt persoon afgenomen worden, bv door de 
afdelingsarts. 

• Deze sneltest KAN daarom alleen ingezet worden op klinische afdelingen als onderdeel 
van de triage [link triage-protocol]: 

o Patiënten waarbij uit triage blijkt dat ze klachten en/of risico hebben, worden altijd 
getest mbv PCR-test 

o Patiënten waarbij uit triage blijkt dat ze GEEN klachten en/of risico hebben op 
Covid, kunnen extra gescreend worden mbv van een (Abbott) sneltest 

 

• Bij een POSITIEVE sneltest worden maatregel genomen conform het PG-protocol 
“Maatregelen bij (verdenking op) Corona besmetting klinieken en woonvormen” [link] 
NB: een positieve sneltest moet altijd bevestigd worden mbv een PCR-test. 



• Bij een NEGATIEVE sneltest blijft de monitoring van klachten noodzakelijk, zoals 
weergegeven in PG-protocol “Triage klinische patiënt op Covid-19” [link] 

 
Ad 2. Inzet ZELF-sneltest 

• Deze zelftest KAN iemand bij zichzelf afnemen. 
o Degene die de test afneemt is ZELF verantwoordelijk voor de juiste afname van 

neusslijm en voor het aflezen en doorgeven van de uitslag. 
o De test kan ook onder medische supervisie afgenomen worden, waarbij de 

betrokken professional verantwoordelijk is voor de juiste afname, inzetten en 
analyse van de test. Dit kan niet ZONDER toestemming van de geteste persoon. 

• Zelftesten zijn bedoeld als extra zekerheid en worden ALLEEN gebruikt voor (behandel-) 
groepsbijeenkomsten die tot nu toe geen doorgang hebben ivm risico op Corona-
besmetting. Het risico wordt verlaagd door vooraf positief geteste personen niet toe te 
laten tot de bijeenkomst. 
De inzet van zelftesten is dus een afweging tussen het risico op infectie én het risico van 
niet-behandelen 

• Hoe vaker iemand de zelftest gebruikt, hoe kleiner het risico is dat deze persoon in de 
tussentijd alsnog besmet(telijk) wordt.  

o Bij (behandel-)bijeenkomsten van groepen die frequent samen komen, wordt 
geadviseerd om minimaal 2x per week de zelftest uit te voeren. 

• Zelftesten worden NIET gebruikt bij personen MET klachten. Bij klachten wordt ALTIJD 
een PCR-test gedaan. 
 

• Bij een POSITIEVE zelftest mag diegene NIET deelnemen aan de bijeenkomst  
NB: een positieve sneltest moet altijd bevestigd worden mbv een PCR-test. 

• Bij een NEGATIEVE sneltest mag diegene WEL deelnemen aan de bijeenkomst 
 

 
LET OP:  
Parnassia is een zorgbedrijf waar kwetsbare patiënten worden opgenomen/behandeld. 
Hiervoor gelden andere risico’s en regels dan voor het onderwijs. 
 


