
 

 

 

Patiënt is niet ziek. Is niet 

verkouden, heeft geen 

koorts, geen droge hoest, 

geen keelpijn, geen reuk- of 

smaakverlies. Patiënt heeft 

ook recentelijk geen koorts 

gehad, geen keelpijn, hoest 

of verkoudheid. 

 

Patiënt heeft al langer dan 

2 à 3 weken een "droge" 

hoest, keelpijn of koorts, 

reuk- of smaakverlies, 

benauwd of is verkouden.  

Patiënt heeft sinds enkele 

dagen een droge hoest, 

keelpijn, koorts, reuk- of 

smaakverlies of is 

verkouden. 

 

Beoordeling testuitslagen Corona Covid-19 Antigeen Sneltest 

Een antigeen 

sneltest uitvoeren 

is zinvol, als je 5 - 7 

dagen geleden in 

contact bent 

geweest met een 

besmet persoon. 

 

Testuitslag alleen een c-lijn.  

Testuitslag c-lijn en t-lijn. 

De c-lijn geeft aan dat de test correct is gedaan.  

Indien er geen t-lijn verschijnt heeft de patiënt 

geen corona virus of is de concentratie onder de 

drempelwaarde van de test. De uitslag is negatief. 

Een antigeen 

sneltest uitvoeren 

is zinvol. Doe zo 

snel mogelijk een 

test. 

Een antigeen sneltest 

uitvoeren is mogelijk 

niet zinvol. Vraag een 

pcr test aan bij GGD. 

 

Testuitslag c-lijn en t-lijn. 

Testuitslag c-lijn en t-lijn. 

Testuitslag alleen een c-lijn. 

De c-lijn geeft aan dat de test correct is 

uitgevoerd. Indien er geen t-lijn verschijnt is de 

patiënt mogelijk niet besmet met het Corona 

virus, of is de concentratie antigenen te laag 

voor de drempelwaarde van de test. Klachten 

kunnen ook worden veroorzaakt door een 

seizoensgriep of verkoudheid anders dan het 

Corona virus. Vraag een pcr test aan bij GGD. 

De patiënt is besmet met het Corona virus. 

Meld het bij de huisarts en vraag eventueel 

een pcr test aan. De uitslag is positief. 

De c-lijn geeft aan dat de test correct is 

uitgevoerd. De uitslag is negatief. Zonder t-lijn 

heeft de patiënt waarschijnlijk niet het Corona 

virus, of is de concentratie te laag voor de 

drempelwaarde van de test. Vraag een pcr test 

aan bij de GGD. 

De patiënt is besmet met het Corona virus. 

Meld het bij de huisarts en vraag eventueel een 

pcr test aan. De uitslag is positief. 

 

 

Version V1.8JO of 18 nov 2020 

 

 

Testuitslag alleen een c-lijn.  

 

 

 

 

 

Patiënt heeft een lichte 

verkoudheid, griep, koorts 

of hoestklachten gehad 

maar is hiervan hersteld. 

De patiënt is besmet met het Corona virus. Meld 

het bij de huisarts en vraag eventueel een pcr test 

aan. De uitslag is positief. 

 

Dit document is geen vervanging voor een doktersadvies. Bij Corona/Covid-19 gerelateerde klachten of bij twijfel 

hierover, raadpleeg een huisarts of medisch professional. Covid-19 symptomen kunnen anders zijn dan hieronder 

omschreven. Sommige patiënten hebben geen enkel hieronder beschreven symptoom en hebben toch het Corona virus. 

Als de covid-19 

gerelateerde klachten 

al dagen of weken zijn 

verdwenen, kun je een 

covid-19 antistoffen 

test overwegen. 


