
Instructie afname nasopharynx uitstrijk (diepe neuswat) en oropharynx uitstrijk 

(keelwat)  

Aanvraagformulier volledig invullen en de tel nummer / 06-nummer vermelden 
waarop de resultaten doorgebeld kunnen worden 
 

Benodigdheden geleverd in SARS-CoV-2 afname set 

- Aanvraagformulier CBSL 

- SARS-CoV-2 afname set met: 
o Flexibel wattenstokje (dunne stok) op 

plastic drager voor nasopharynx afname 
o Virustransportmedium met een plastic 

stok voor keelwat afname 

- Safetybag 

- Witte absorptie vel 
 

Andere benodigdheden  

- Materialen voor persoonlijke bescherming 
(masker, handschoenen, eventueel bril) 

- Alcohol 70% 

- Tangetje  

- Spatel  
 
Werkwijze afname 

- Maak eerst een nasopharynx (diepe neuswat) uitstrijk (voor instructie zie hieronder) 

- Vervolgens een keel uitstrijk maken (voor instructie zie hieronder) 

- Beide afname stokken in één virus transportmedium buis doen 

- Zorg voor zorgvuldige ontsmetting van de buitenkant van de monsterverpakking (alcohol 
70%) 

- Verpakken in safety-bag, aanvraagformulier invullen en formulier en safety bag met 
container in grijze envelop bij CBSL aanleveren, stop het aanvraagformulier NIET in de 
safetybag 

 
Instructie afname nasopharynx uitstrijk (dunne stok) 

- Laat patiënt neus snuiten 

- Laat patiënt hoofd achterover buigen 

- Trek de neuspunt iets omhoog 

- Schuif de wattenstok voorzichtig door een neusgat zo diep mogelijk in de neus tot een lichte 
weerstand wordt gevoeld (3/4 van het stokje gaat neus in) 

- Roteer de wattenstok enkele malen rond in het neusgat tegen de achterwand (nasopharynx) voor het 
bemonsteren van cellulair materiaal 

- Trek de wattenstok langzaam terug 

- Alleen bij niet bereiken nasopharynx andere neusgat proberen 

- Plaats de wat in het virustransportmedium  

- Knip de wattenstok af 
 
Instructie afname keel uitstrijk (dikke afname wat) 

- Laat patiënt het hoofd achterover buigen 

- Gebruik eventueel spatel om tong naar beneden te duwen 

- Strijk wattenstok langs de farynxboog achter in de keel (orofarynx) 

- Plaats de wat in hetzelfde virustransportmedium, samen met de nasofarynxwat 

- Knip de wattenstok af 


