
 
Sneltest geeft in 15 minuten testuitslag 

Sensitest levert Corona sneltest aan ziekenhuizen 

Het Delfgauwse bedrijf Sensitest levert de nieuwe sneltesten voor het Corona virus aan ziekenhuizen, artsen en 

zorginstellingen. Deze nieuwe coronatest heeft als voordeel dat de testuitslag in 15 minuten bekend is. De test wordt 

afgenomen door een druppeltje bloed in de testcassette te doen. In de test wordt direct gemeten of de patiënt 

antistoffen heeft aangemaakt tegen het Corona virus. Daardoor kun je vaststellen of de patient kortgeleden in contact 

is gekomen met het virus (IgM antistoffen) of al weerstand heeft opgebouwd tegen het virus (IgG antistoffen). De 

Corona test van Sensitest reageert op beide antistoffen. Het product is momenteel in kleine hoeveelheden 

beschikbaar voor professionele gebruikers. Deze test is niet geschikt voor thuisgebruik en zal daarom niet bij de 

drogist komen liggen 

Uitslag in 15 minuten 

Het gaat hier om een sneltest die binnen 15 minuten kan vaststellen of je antistoffen tegen het corona virus in je bloed 

hebt. Zodra je in contact bent gekomen met het virus en je begint de eerste ziekte verschijnselen te krijgen, zoals 

koorts, keelpijn, verkoudheid, dan gaat je lichaam antistoffen aanmaken tegen het virus. Met deze test kun je in 15 

minuten vaststellen of je die antistoffen hebt aangemaakt. Het is een test die geschikt is voor professioneel gebruik. 

Dat betekent dat alleen een arts deze test mag afnemen en het testresultaat mag beoordelen. Het is geen product dat 

straks bij de drogist te koop zal zijn. Dat is natuurlijk jammer, veel mensen die bekend zijn met de werking van een 

zwangerschapstest zullen denken dat het ongeveer hetzelfde werkt. Maar helaas is dat niet zo, de uitslag moet 

worden beoordeeld door een arts.  

 

Vingerprikje 
 

De test wordt uitgevoerd met een vingerprikje en een druppeltje bloed. Het mooie van dit product is dat je heel snel 

weet of je die antistoffen hebt aangemaakt tegen het corona virus. Daarnaast kan deze test ook aangeven, nadat je 

hersteld bent van je ziekte, of je ook antistoffen hebt aangemaakt die je op langere termijn beschermen tegen het 

virus.  
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Sensitest is fabrikant en groothandel van medische sneltesten. Sensitest levert ovulatietesten, 

zwangerschapstesten, vruchtbaarheidstesten aan groothandel, ziekenhuizen, klinieken en 

particulieren. Sommige producten zoals medische tests voor virale infecties zijn uitsluitend bedoeld 

voor medisch professionals en niet beschikbaar voor openbare verkoop. 
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