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Informatie voor zorgverlener

Instructie afname nasofarynx en orofarynx (keel)-uitstrijk
Voor SARS-CoV-2 diagnostiek

Deze wattenstok en Universeel Transport Medium (UTM) zijn bestemd voor het afnemen van een nasofarynx en orofarynx 
uitstrijk voor SARS-CoV-2 diagnostiek.
 

 Wat zit er in de gele envelop?
U ontvangt 1 enveloppe met buisje met rode dop inclusief Universeel Transport Medium (UTM), swab, absorptievel en safetybag.

safetybag   buisje met rode dop (inclusief UTM) en swab   absorptievel           

 Benodigdheden
• chirurgisch mondneusmasker type IIR 
• schort met lange mouwen 
• spatbril 
• handschoenen 
• houten spatel  

Voorbereiding persoonlijke beschermingsmiddelen
1. handen desinfecteren met alcohol
2. schort aantrekken
3. masker opzetten
4. spatbril opzetten
5. handschoenen aantrekken over de mouwen van het schort

Instructie voor het afnemen nasopharynx en oropharynx uitstrijk
1. pak de swab uit de verpakking 
2. pak het buisje en draai de dop van het buisje 
3.  laat de patiënt het hoofd iets naar achteren buigen en de mond openen  

(gebruik eventueel spatel) 
4.  laat de patiënt ‘aaaaa’ zeggen. Dat is het moment dat je goed de  

achterkant van de keel kunt zien 
5. strijk de wattenstok tegen de achterwand van de keel 

Voor vervolg nasopharynx zie ommezijde.
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6. trek de neuspunt iets omhoog 
 •  schuif de wattenstok voorzichtig door een neusgat zo diep mogelijk  

in de neus tot een lichte weerstand wordt gevoeld (3/4 van het stokje  
gaat neus in) 

7. trek de wattenstok langzaam terug 
 • alleen bij niet bereiken nasofarynx andere neusgat proberen 
8. breng de swab in het buisje met UTM 
9.  breek de swab af op het breekpunt. Gooi het overgebleven stokje weg  

in de container voor medisch afval 
10. draai de rode dop weer terug op het buisje 
11. noteer de patiëntengegevens op het buisje
12. doe het buisje samen met het absorptievel in de safetybag
13. sluit de safetybag
14. stop de safetybag met het ingevulde aanvraagformulier in de gele envelop

Belangrijk
Over het algemeen geldt dat als de patiënt geen (klein) kokhalsreflex heeft gehad, de test niet goed is uitgevoerd.  
Raak niet de tong en de wangen aan. 

Trek persoonlijke beschermingsmiddelen uit: 
1. handschoenen uittrekken 
2. schort uittrekken 
3. handen desinfecteren 
4. masker afzetten 
5. spatbril afzetten (deze desinfecteren voor hergebruik) 
6. handen nogmaals desinfecteren met alcohol 
 
Stuur het afgenomen patiëntenmateriaal bij voorkeur op dezelfde werkdag naar het laboratorium.

 Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het laboratorium:
• telefoon 072 - 548 3664
• e-mail servicemicrobiologie@nwz.nl


