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Moleculaire laboratorium diagnostiek voor COVID-19 
 
Moleculaire laboratorium diagnostiek is essentieel gebleken voor de aanpak van de 

huidige COVID-19 pandemie. De accurate detectie van SARS-CoV-2 RNA is nodig 

voor het instellen van een correcte therapie, het infectie preventie beleid en het 

nationaal epidemie beleid van de overheid. Verder zijn moleculaire technieken ook 

essentieel om de pathogenese van SARS-CoV-2 in kaart te brengen. De meest 

gebruikte moleculaire methode voor het kwalitatief detecteren van SARS-CoV-2 in 

klinische stalen is real-time RT-PCR. Daarnaast kunnen ook andere moleculaire 

technieken zoals transcriptie-gemedieerde amplificatie of isothermale nucleïnezuur 

amplificatie gebruikt worden. 

 

Moleculaire analyse via nasopharyngeale wisser 

Moleculaire SARS-CoV2 analyses worden hoofdzakelijk uitgevoerd op 

nasopharyngeale wissers, aangezien de afname eenvoudig is en een laag virus 

transmissie risico met zich mee brengt. Een alternatief voor een nasopharyngeale 

afname is een gecombineerde neus-keel wisser. Daarnaast kunnen moleculaire 

analyses ook uitgevoerd worden op diepe respiratoire stalen zoals sputum, 

bronchoalveolair lavage vocht, endotracheale aspiraten en bronchus aspiraten, maar 

dit gebeurt voornamelijk bij gehospitaliseerde patiënten. Zeer zeldzaam wordt de 

analyse ook uitgevoerd op lumbaal vocht en faeces.  

 

De gevoeligheid van een moleculaire SARS-CoV-2 

 

De gevoeligheid van een moleculaire SARS-CoV-2 test varieert tussen 70-90% en is 

afhankelijk van staaltype, tijdstip van staalafname, kwaliteit van staalafname (hier is 

het belangrijk om de correcte afname techniek toe te passen) en de specificaties van 

de PCR test kit. De specificiteit van de moleculaire test is nagenoeg 100%, wat 

betekent dat de kans op een vals positief resultaat zeer klein is. De positieve en 

negatieve predictieve waarde van de test is afhankelijk van de prevalentie van het virus 

en daardoor ook afhankelijk van het stadium waarin de epidemie zich bevindt. Bij een 

lage prevalentie wordt de kans op een vals positief resultaat groter; bij een hoge 

prevalentie wordt de kans op een vals negatief resultaat groter. Bij geïnfecteerde 

personen is het SARS-CoV-2 virus in hoge mate aanwezig in de bovenste luchtwegen 

een aantal dagen voor (presymptomatische fase)  tot ongeveer één week na start van 

de symptomen. Na één week daalt de hoeveelheid virus materiaal aanzienlijk t.h.v. de 

bovenste luchtwegen en wordt de kans op een vals negatief resultaat bij een 



nasopharyngeale afname groter. Vandaar wordt er aangeraden om de PCR analyse 

na 48 uur te herhalen (eventueel op een diep respiratoir staal bij patiënten met een 

longontsteking) indien de PCR van de eerste wisser negatief is. Zoals met andere 

respiratoire virussen, kan viraal SARS-CoV2 RNA nog een tijdje na het verdwijnen van 

de infectie aanwezig blijven in de respiratoire secreties. Het detecteren van viraal RNA 

betekent dus niet noodzakelijk dat de patiënt nog steeds besmettelijk is.  

 

Ook testing van asymptomatische patiënten bij opname in het ziekenhuis 

 

In het begin van de SARS-CoV2 epidemie was er een tekort aan moleculaire testen, 

waardoor de testing indicaties stapsgewijs via nationale en internationale richtlijnen 

geïntroduceerd werden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de prioriteiten voor het testen van 

verschillende patiëntengroepen telkens bijgestuurd werden. In de afgelopen maanden 

hebben de klinische laboratoria en de farmaceutische industrie serieuze inspanningen 

geleverd om de nationale moleculaire test capaciteit voor SARS-CoV-2 aanzienlijk uit 

te breiden. Naast het testen van patiënten en zorgverleners met respiratoire 

symptomen, worden nu ook asymptomatische patiënten getest bij opname in het 

ziekenhuis. Dit laatste is belangrijk voor het rationeel verbruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen, isolatiemaatregelen, preventie van nosocomiale verspreiding 

en het inplannen van majeure chirurgie en immunosuppressieve therapie. Sinds begin 

mei worden ook zorgverleners en burgers getest als ze een hoog risico contact hebben 

gehad met een SARS-CoV-2 bevestigd geval. Op die manier wordt er met behulp van 

moleculaire testen getracht om de pandemie onder controle te houden.  
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