
 

 

 
Patiënt is niet ziek. Is niet 

verkouden, heeft geen 

koorts, geen "droge" 

hoest, geen keelpijn. 

Patiënt heeft ook 

recentelijk geen koorts 

gehad, geen keelpijn, 

hoest of verkoudheid. 

 

Patiënt heeft al 1 tot 2 

weken een "droge" hoest, 

keelpijn of koorts, 

benauwd of is verkouden.  

Patiënt heeft sinds enkele 

dagen "droge" hoest, 

keelpijn, koorts, of is 

verkouden. 

 

Beoordeling testuitslagen Sensitest Corona Covid-19 Sneltest 

Test uitvoeren is 

mogelijk zinloos. 

 

Testuitslag alleen een c-lijn.  

Testuitslag c-lijn en t-lijn. 

De c-lijn geeft aan dat de test correct is 

uitgevoerd. Indien er geen t-lijn verschijnt is 

de patiënt waarschijnlijk niet in het bezit van 

Corona IgM of IgG antistoffen. 

Mogelijk is de patiënt in het verleden ongemerkt 

in contact gekomen met het Corona virus en is 

nu in het bezit van antistoffen (IgG). 

Test uitvoeren is 

mogelijk nog niet 

zinvol. Het kan 

nog iets te vroeg 

zijn. 

 

Test uitvoeren 

is zinvol. 

 

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 in het bezit van Corona 

IgM of IgG antistoffen. Of er is te vroeg getest 

en heeft de patiënt nog onvoldoende IgM 

antistoffen aangemaakt: binnen enkele dagen 

nog eens testen. Klachten kunnen ook worden 

veroorzaakt door een seizoensgriep  of 

verkoudheid anders dan het Corona virus.  

De patiënt is waarschijnlijk recentelijk in 

contact gekomen met het Corona virus en 

heeft nu antistoffen (IgM). 

De c-lijn geeft aan dat de test correct is 

uitgevoerd. Indien er geen t-lijn verschijnt is de 

patiënt waarschijnlijk niet in het bezit van 

Corona IgM of IgG antistoffen. Mogelijk heeft de 

patiënt een seizoensgriep (gehad). Of er moet na 

enkele dagen nogmaals worden getest. 

De patiënt is waarschijnlijk in contact 

gekomen met het Corona virus en is nu in het 

bezit van antistoffen (IgM of IgG of beide). 
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Testuitslag alleen een c-lijn.  

 

 

 

 

 

Patiënt heeft een lichte 

verkoudheid, griep, koorts 

of hoestklachten gehad 

maar is hiervan hersteld. 


