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Bijlage 7: Afname diagnostiek (diepe neuswat, keelwat en oogwat) 
Zie indien van toepassing ook Afnametechniek specifieke virale diagnostiek (COVID-19, 
Influenza) 
 
1.1.1 Instructie afname diepe neuswat (nasofarynxwat) 

Benodigdheden 
- Aanvraagformulier 
- Materialen voor persoonlijke bescherming 

(masker, handschoenen, eventueel bril) 
- Flexibele wattenstokjes op plastic drager 
- Virustransportmedium 
- Transportcontainer 
- Alcohol 70% 
- Tangetje  

 
Werkwijze 

- Laat patiënt neus snuiten 
- Laat patiënt hoofd achterover buigen 
- 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) 
- Roteer de wattenstok enkele malen rond in het neusgat tegen de achterwand 

(nasofarynx) voor het bemonsteren van cellulair materiaal 
- Trek de wattenstok langzaam terug 
- Alleen bij niet bereiken nasofarynx andere neusgat proberen 
- Plaats de wat in het virustransportmedium  
- Knip de wattenstok af 
- Zorg voor zorgvuldige ontsmetting van de buitenkant van de monsterverpakking 

(alcohol 70%) 
- Verpakken en verzenden conform richtlijnen 

 
1.1.2 Instructie afname keelwat  

Benodigdheden 
- Aanvraagformulier 
- Materialen voor persoonlijke bescherming (masker, handschoenen, eventueel bril) 
- Flexibele wattenstokjes op plastic drager 
- Virustransportmedium 
- Transportcontainer 
- Alcohol 70% 
- Tangetje  
- Spatel 

 
Werkwijze 

- Laat patiënt het hoofd achterover buigen 
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- Gebruik eventueel spatel om tong naar beneden te duwen 
- Strijk wattenstok langs de farynxboog achter in de keel (orofarynx) 
- Plaats de wat in het virustransportmedium 
- Knip de wattenstok af 
- Zorg voor zorgvuldige ontsmetting van de buitenkant van de monsterverpakking 

(alcohol 70%) 
- Verpakken en verzenden conform richtlijnen 

 
1.1.3 Instructie afname oogwat 

Benodigdheden 
- Aanvraagformulier 
- Materialen voor persoonlijke bescherming (masker, handschoenen, eventueel bril) 
- Flexibele wattenstokjes op plastic drager 
- Virustransportmedium 
- Transportcontainer 
- Alcohol 70% 
- Tangetje  

 
Werkwijze 
Alleen afnemen bij conjuctivitisklachten 

- Trek het onderste ooglid van de patiënt naar beneden 
- Wrijf of rol voorzichtig met de wattenstok over het onderste ooglid 
- Plaats de wat in het virustransportmedium 
- Herhaal procedure voor andere ooglid van patiënt 
- Plaats de tweede wat in hetzelfde virustransportmedium 
- Knip de wattenstok af 
- Zorg voor zorgvuldige ontsmetting van de buitenkant van de monsterverpakking 

(alcohol 70%) 
- Verpakken en verzenden conform richtlijnen 
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