
 

 

FAQ - Tips en beperkingen van de Sensitest Corona Covid-19 Sneltest 

1. De Sensitest Covid-19 Sneltest is een nieuw product. Het is de afgelopen 2 maanden 

ontwikkeld in China door een bedrijf dat al 15 jaar sneltesten ontwikkelt, waaronder 

sneltesten voor infectieziekten. Het is uitgebreid getest op een grote groep mensen 

en de eerste resultaten lijken zeer veelbelovend. Deze sneltest is CE gecertificeerd 

voor professioneel gebruik. Dat betekent dat deze test niet kan worden verkocht 

door drogisterijen aan het publiek. Een arts moet de test uitvoeren en een 

beoordeling geven over de testuitslag, daarin meenemend een beoordeling van de 

overige symptomen. 

2. Er is nog niet veel gebruiksinformatie bekend. We horen graag feedback, bevindingen 

zodra die beschikbaar zijn. Met name over het tijdstip vanaf welke fase in de 

ontwikkeling van de ziekte deze test betrouwbaar kan worden uitgevoerd. 

3. De betrouwbaarheid van de testuitslag zal met name afhangen van het tijdstip 

waarop de test wordt uitgevoerd. De eerste vroege positieve testresultaten zijn te 

verwachten bij patiënten die het IgM antilichaam hebben aangemaakt. Uit informatie 

die we nu hebben kan dat vanaf 1 tot 2 weken sinds de eerste ziekteverschijnselen 

zijn begonnen. 

4. Waarschijnlijk geeft de test nog negatief aan bij patiënten die in de eerste dagen van 

koorts, droge hoest, neusverkoudheid, keelpijn of reuk/smaak verlies zitten. Je zult 1 

tot 2 weken moeten wachten om een betrouwbaar testresultaat te krijgen. 

5. Op dit moment wordt onderzocht of een persoon die slechts een lichte verkoudheid 

heeft ervaren door het Corona virus, voldoende antistoffen aanmaakt kort na het 

herstel om de drempelwaarde van de test te halen. Mogelijk dat na 2-3 weken 

opnieuw moet worden getest. 

6. Mogelijk is het niet zinvol om op dit moment (eind maart/begin april 2020) personen 

te testen die helemaal niet ziek zijn geweest en ook niet ziek zijn. Wellicht kan dat 

later wel zinvol zijn als er meer bekend is. 

7. Zeer waarschijnlijk geeft de test negatief aan bij mensen die nog in de 

incubatieperiode zitten. 

8. De test kan worden ingezet om mensen op te sporen die IgG antistoffen bezitten 

tegen dit virus. Denk daarbij aan zorgpersoneel en personen zijn de afgelopen 

maanden ziek geweest met griepklachten, maar bijvoorbeeld ook met een lichte 

verkoudheid. Personen die nu volledig hersteld zijn zonder verdere klachten, kunnen 

worden getest met de Covid-19 sneltest. Als de test bij deze persoon positief 

aangeeft heeft hij/zij waarschijnlijk de IgG antistoffen.  
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