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Ter attentie van de huisartsen (mededeling 20 november 2020)

Voorzichtig: Gebruik van antigineen-sneltests - COVID-19
Onder welke omstandigheden kunnen
wetenschappelijk worden gebruikt?
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● Bij mensen met symptomen (als de symptomen minder dan 6 dagen geleden
begonnen zijn); de snelle antigeentest is sterk afgeraden bij individuele
asymptomatische personen, doordat er onzekerheid is over voldoende sensitiviteit
van deze snelle antigeentesten bij deze doelgroep.
● Desondanks kan het overwogen worden bij mensen die zijn geïdentificeerd als
contactpersonen met een laag risico, in het kader van een onderzoek van een
broeihaar in een gemeenschap buiten de gezondheidszorg, dus nooit in een rusthuis
of zorgverleningsinstelling waar men te maken heeft met meer kwetsbare
doelgroepen.
Een negatieve antigeensneltest bij een persoon zonder recente symptomen betekent niet
noodzakelijkerwijs dat de betrokkene niet of niet meer besmettelijk is. Het ondoordachte
gebruik van deze tests kan leiden tot een vals gevoel van veiligheid en dus tot een minder
strikte naleving van de maatregelen. De naleving van de barrièregebaren en de richtlijnen
van de overheid over quarantaine en isolatie blijft van essentieel belang voor de beheersing
van de epidemie.

Momenteel zijn er in de algemene geneeskunde geen antigeensneltests
beschikbaar: waarom?
Er moeten belangrijke aanpassingen worden gedaan voordat de snelle tests op de juiste wijze
in de teststrategie kunnen worden gebruikt (informaticasysteem dat het mogelijk maakt om
de positief geteste personen te registeren en de tracing op te starten, het logistieke aspect
etc.).
Wij raden u af om zelf sneltests aan te schaffen voor het gebruik in een praktijk of in
testcentra. Er zijn veel testen op de markt, maar hun sensitiviteit is zeer variabel. Bovendien
worden op dit moment deze testen nog niet terugbetaald.
In de komende weken zullen eerst pilootprojecten in privépraktijken en testcentra worden
opgezet om het juiste gebruik van antigeensneltests mogelijk te maken. We zullen u hierover
binnenkort meer informatie geven.
De huidige testprocedures vindt u op: https://covid-19.sciensano.be/
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