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MAAK EEN AFSPRAAK VOOR HET COVID-19 DRIVE-IN TESTCENTRUM 

HET LABORATORIUM AAN UW ZIJDE 

Wij in het laboratorium Dr. Wisplinghoff is al meer dan 40 jaar een betrouwbare partner 

voor artsen met nauwkeurige diagnostiek. Om optimale zorg voor hun patiënten te 

garanderen, werken meer dan 40 specialisten uit verschillende disciplines 24 uur per dag, 

7 dagen per week samen met hun teams. 

Momenteel ondersteunen we onze klinisch actieve collega's de klok rond door naast 

routinediagnostiek enkele duizenden tests voor COVID-19 per dag uit te voeren. We 

evalueren de gegevens van onze tests dagelijks. Cijfers voor de evaluatie vindt u 

hier: COVID-19 EVALUATIES 

Antilichaamtesten tegen SARS-CoV-2 

Naast directe detectie met behulp van PCR, voeren we sinds 03/26/2020 antilichaamtesten 

uit tegen SARS-CoV-2. Volgens onze eigen cijfers komt de positieve snelheid ongeveer 

overeen met de positieve snelheid van onze PCR-resultaten. Lees hier meer . 

In Nederland kregen we erkenning voor het verlenen van diensten als onderdeel van de 

uitvoering van de SARS-CoV-2 test ─ zoals blijkt uit de prestatieverklaring van het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Erasmus Universitair Medisch 

Centrum (Erasmus MC). 
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ANTILICHAAMTEST TEGEN SARS-COV-2 

Naast directe detectie met behulp van PCR, voeren we sinds 

03/26/2020 antilichaamtesten uit tegen SARS-CoV-2 . De afgelopen weken zijn enkele 

tienduizenden bepalingen uitgevoerd. Volgens onze eigen cijfers komt de positieve 

snelheid ongeveer overeen met de positieve snelheid van onze PCR-resultaten . De 

afgelopen weken hebben we testkits van verschillende bekende fabrikanten getest, 

geëvalueerd en in routine gezet. Bij de bepaling worden specifieke antigenen van het 

SARS-CoV-2-coronavirus gebruikt. De specificiteit van deze antilichaamtesten (IgG) 

is meer dan 98/99%. 

Op 6 mei 2020 hebben we ook de Roche SARS CoV-2-antilichaamtest - als een van de 

eerste laboratoria in Europa - aan het programma toegevoegd. We zullen de door de 

fabrikant verstrekte informatie over specificiteit en gevoeligheid beoordelen en evalueren 

volgens de gebruikelijke kwaliteitscriteria. De test is ontworpen als een totale 

antilichaamtest (polyvalent IgG en IgM) . 

De kwestie van immuniteit en infectiviteit bij gedetecteerde IgG-antilichamen is nog steeds 

het onderwerp van wetenschappelijke discussie. Ongeacht de gebruikte antilichaamtest 

en de zeer hoge specificiteit, moeten kruisreacties in individuele gevallen worden 

afgewogen tegen andere infecties. We onderzoeken momenteel immuniteitskwesties in 

empirische en prospectieve studies. 

SARS-COV-2-IGG-ANTILICHAAM KAN WORDEN AANGEVRAAGD ALS GKV-

SERVICE ALS ER EEN VERMOEDELIJKE ZIEKTE AANWEZIG IS 

Bij milde kuren is directe detectie van de ziekteverwekker met NAT (bijv. PCR) soms niet 

altijd mogelijk vanaf de tweede week na het begin van de symptomen. Een SARS-CoV-2-

infectie kan dan indirect worden gedetecteerd door een antilichaambepaling . Een 

onderzoek naar SARS-CoV-2-antilichamen om de verhoging van de titer te bepalen of om 

een seroconversie te detecteren, kan een week na het begin van de symptomen 

raadzaam zijn . In deze gevallen adviseert de KBV twee bloedmonsters met tussenpozen 
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van 7 tot 14 dagen. Het tweede monster mag niet worden genomen vóór de derde week 

na het begin van de symptomen en moet in hetzelfde laboratorium worden getest. De KBV 

voorziet in de bepaling van IgG-antistoffen of van totale antistoffen (polyvalent). 

MELDING BIJ INDIRECTE DETECTIE VAN PATHOGENEN 

De KBV acht ook indirecte detectie van pathogenen rapporteerbaar. Een positief 

resultaat van serologische tests wordt beschouwd als indirecte detectie van 

pathogenen. De initiërende arts en ook de laboratoriumarts moeten de 

infectie melden aan de gezondheidsautoriteit , zoals bij een PCR-test. De casusdefinities 

van de RKI voor een acute SARS-CoV-2-infectie voorzien nog niet in een rapport volgens § 6 

en § 7 IfSG (status: 07.05.2020) vanwege een antilichaamconstellatie. 

De antilichaamtest moet worden gebruikt als aanvulling op de directe detectie van de 

ziekteverwekker; het is niet geschikt voor acute diagnose. Het serologisch onderzoek 

kan dienen om reeds opgelopen infecties op te sporen. Opgemerkt moet worden dat de 

incubatietijd maximaal 14 dagen is. 

Als er gegronde vermoedens zijn volgens de criteria van het Robert Koch Institute (RKI), 

vraag dan het directe bewijs aan zoals eerder en stuur ons een keelzwabber als 

materiaal (droog zwabber). 

 


