
 

 

Omikron update voor zelftest afname 
KEEL AFNAME VAN DE ZELFTEST OM DE OMIKRON VARIANT TE DETECTEREN. 

Steeds meer virologen en arts-microbiologen raden aan om de zelftest eerst in de keel uit te 

voeren om de nieuwe Omikron variant van het coronavirus op te sporen. 

Onze antigeen zelftesten zijn speciaal getest om de Omikron variant van het coronavirus op te 

sporen. Het lijkt dat Omikron niet alleen in de neus maar ook snel en eenvoudig in de keel is te 

detecteren. Als je alleen in de neus test kun je soms een negatieve testuitslag op je zelftest krijgen 

terwijl je toch het coronavirus bij je draagt in de keel.  

Om een beter resultaat te krijgen kun je het beste ook in de keel testen. Hoe doe je dat?  

Om de test uit te voeren met wat keelslijm kun je het beste gedurende 15-30 minuten niet eten of 

drinken. Daarna schraap je de keel en probeer je wat keelslijm op te hoesten en op de tong te 

krijgen. Vervolgens neem je het wattenstaafje en ga je met een vegende en draaiende beweging over 

de achterzijde van de tong. Na de keelafname ga je met hetzelfde wattenstaafje nog eenmaal door 

elk neusgat volgens de aanwijzingen in de bijsluiter. Daarna kun je de test afronden door het 

wattenstaafje in de buffer uit te draaien en de buffer met het neus/keelslijm monster in de test te 

druppelen volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing. 

 

THROAT SELF-TEST TO DETECT THE OMICRON VARIANT. 

Microbiologists recommend that you perform the self-test in the throat to detect the new Omicron 

variant of the coronavirus. 

Our antigen self-tests have been specially tested to detect the Omicron variant of the coronavirus. It 

seems that Omicron is not only detected in the nose but also quickly and easily in the throat. If you 

only test in the nose, you can sometimes get a negative test result on your self-test while you are still 

carrying the coronavirus in the throat. 

To get a better result, it is best to test in the throat as well. How do you do that? 

To perform the test with some throat mucus, it is best not to eat or drink anything for 15-30 minutes. 

Then clear your throat and try to cough up some throat mucus and get it on your tongue. Then take 

the cotton swab and run a sweeping and twisting motion over the back of the tongue. After the 

throat swab, pass the same swab through each nostril one more time, following the directions in the 

package insert. You can then complete the test by running the cotton swab through the buffer and 

dripping the buffer with the nasal/pharyngeal mucus sample into the test according to the directions 

in the instructions for use. 
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