
Hoe te gebruiken 

1. Laat de test uitvoeren door iemand die ervaring heeft met het afnemen van een 

test met een bloeddruppel, bijvoorbeeld een arts, verpleegkundige of andere 

zorgmedewerker. Het afnemen van de test lijkt op een bloedsuikertest, al duurt 

de uitslag langer. 

2. Leg de test, een lancet, de twee pipetten, de testvloeistof en een smartphone met 

stopwatch op een schoon horizontaal werkvlak 

3. Was de handen grondig. 

4. Breek alvast de ampul met buffervloeistof. 

5. Masseer de vingertop waarin geprikt gaat worden zodat de bloedstroom goed op 

gang komt. 

6. Haal het dopje van de lancet, en prik met de naald kort in de vingertop. 

7. Er ontstaat een bloeddruppel op de huid. 

8. Zuig met pipet nr. 1 de druppel op.Breng met de pipet een volle druppel bloed in 

opening A. 

 
  

9. Zuig met de andere schone pipet nr. 2 vloeistof uit de ampul met buffervloeistof, 

en voeg 2 tot 3* volle druppels toe in opening B. Binnen drie minuten zal in de 

testkit het verdunde optrekkende bloed zichtbaar zijn. Is dit niet het geval, 

verzekert u zich er dan eerst van dat er twee volle druppels buffervloeistof in 

opening B zijn gedaan. *Eventueel kunt u nog een extra druppel buffervloeistof 

toevoegen in opening B, bijvoorbeeld omdat een van de eerste twee druppels 

een luchtbel bevatte.  

10. Start de tijd met de stopwatch. 

 
  

11. Testresultaten kunnen binnen 10-20 minuten worden afgelezen. Wacht niet 

langer dan 20 minuten met het aflezen van de resultaten. 



 
  

12. Maak meteen een foto van het testresultaat. 

13. Bij een positief testresultaat is het advies om de test nogmaals te doen om 99,7% 

zekerheid te krijgen. Eventueel kan de test na twee weken herhaald worden. 

Raadpleeg bij een positief resultaat de huisarts. 

Hoe lees ik de uitslag 

1. Als alleen een lijn in C verschijnt, zijn er geen antilichamen voor COVID-19 

aangetroffen. U bent waarschijnlijk niet besmet met het SARS-CoV-2 coronavirus. 

Het virus kan echter aan het incuberen zijn. Indien een vervolgtest na twee 

weken hetzelfde resultaat laat zien bent u waarschijnlijk niet besmet met SARS-

CoV-2. 

 
2. Als een lijn in C en in M verschijnt zijn er IgM antilichamen in het bloed 

aangetroffen. De IgM antilichamen wijzen erop dat het lichaam geconfronteerd is 

met COVID-19 en hier een eerste afweerreactie op ontwikkelt.  

 
3. Als een lijn in C, M en G verschijnt zijn er IgM en IgG antilichamen in het 

bloedsample aangetroffen. Besmetting met het SARS-CoV-2 coronavirus heeft 

plaatsgevonden en uw lichaam vertoont een afweerreactie op de verschijnselen 

van COVID-19. Tegelijkertijd is het lichaam immuniteit tegen de ziekte aan het 

opbouwen. 

 
4. Als een lijn in C en G verschijnt zijn er IgG antilichamen aangetroffen. U bent aan 

het einde van de immuniteitsopbouw en het lichaam heeft immuniteit tegen het 

SARS-CoV-2 virus opgebouwd. Het is echter niet bekend hoe lang iemand 

immuun blijft voor een mogelijk nieuwe besmetting. 

 



5. Er dient altijd een gekleurde lijn in C (controlegebied) te verschijnen. Verschijnt er 

geen lijn in C dan is de test ongeldig. In dat geval dient een nieuwe test te worden 

uitgevoerd. 

 
 


