Antigeen sneltest (Joysbio)
De volgende informatie wordt door de leverancier verstrekt.

Omschrijving
De Sensitest (Ag) sneltest voor Corona/Covid-19 van het merk Joysbio geeft binnen 15
minuten testuitslag voor het Corona virus. De test heeft een zeer hoge betrouwbaarheid van
meer dan 98% in vergelijking met een PCR test (Robert Koch Instituut, november 2020) en
wordt wereldwijd ingezet als sneltest om het Corona virus op te sporen. Dit is een sneltest
die direct het virus kan aantonen. De test wordt eenvoudig voorin de neus afgenomen (niet
pijnlijk) en kan worden gebruikt bij de eerste klachten van koorts, keelpijn of
neusverkoudheid. Je hoeft niet langer 2 tot 3 dagen te wachten op de testuitslag, de uitslag
van de antigen test is binnen 15 minuten af te lezen. De testuitslag is snel en net zo
gemakkelijk af te lezen als een zwangerschapstest. Met een wattenstokje (neusswab) wordt
een beetje neusslijm afgenomen. Vervolgens wordt het wattenstaafje met het slijmmonster
enkele seconden in de meegeleverde buffervloeistof gehouden. Van de buffervloeistof doe je
3 druppels in de testcassette. Binnen 15 minuten kun je de testuitslag aflezen. Met 2
streepjes is de uitslag positief en is het Corona virus aangetroffen in het neus/keel slijm. De
test heeft een hoge specificiteit van 98% en reageert alleen op het Corona virus. Met 1
streepje is de testuitslag negatief of is de concentratie te laag voor de drempelwaarde van de
test. Let op, dit is geen zelftest. De antigeen sneltest dient te worden uitgevoerd onder
toezicht van een medisch professional. Bijvoorbeeld een arts, verpleegkundige, tandarts,
fysiotherapeut, arbo-arts, bedrijfsarts, doktersassistent, apotheker of psycholoog. Dit product
wordt alleen geleverd aan zorgprofessionals met een big-registratie.
Is deze sneltest goedgekeurd?
Welke validaties heeft deze antigeen sneltest:
• CE conformiteitsverklaring voor gebruik in de Europese Unie
• Inschrijving in het Nederlandse register voor medische hulpmiddelen Farmatec van het
ministerie van VWS (als in vitro diagnosticum).
• Goedkeuring Robert Koch Instituut (RKI, het Duitse RIVM) waardoor deze sneltest is
toegelaten voor gebruik in Duitse teststraten.
• Validatie Italië met uitstekende testresultaten (spec. 98,8% en sens. 98,3%).
• Sneltest voldoet aan de eisen die de Nederlandse overheid stelt aan sneltesten voor Covid19 (specificiteit minstens 97% en een sensitiviteit van minstens 80%)
• Goedgekeurd in Oostenrijk voor thuisgebruik en gebruik op scholen (zie download pagina).
• Zeer geschikt voor bedrijven en commerciële teststraten in Nederland.
• Bekijk de documenten op de download-pagina voor de Antigeen Sneltest voor Corona
Wat vinden andere gebruikers van deze sneltest?
• Lees de 5-sterren reviews van professionele gebruikers.
Hoe betrouwbaar is de test
De nieuwe Sensitest Antigentest voor het Corona virus heeft een hoge specificiteit van 99%.
Door de hoge specificiteit reageert de test alleen op het Corona virus en is de kans op een
vals positieve testuitslag verwaarloosbaar. De antigentest geeft gedurende de eerste 5

dagen van de ziekte verschijnselen de grootste kans op een positieve testuitslag. Het
voordeel van de antigentest is dat zodra deze positief aangeeft, de patiënt met grote
zekerheid het Corona virus heeft. Ook voor de patiënt is 15 minuten wachten een groot
voordeel, omdat hij vrijwel direct de testuitslag krijgt.
Wanneer kun je testen
In principe kun je de antigeen test het beste gebruiken in de eerste week van de Corona
ziekteverschijnselen. Daarna bindt het antigen zich met antistoffen en kun je een negatieve
testuitslag verwachten. Ook als je besmet mocht zijn. Je moet er dus zo snel mogelijk bij zijn
als je wilt testen met de sneltest. Loop je al meerdere weken met klachten is het mogelijk niet
zinvol om te testen met een sneltest, kies dan voor een pcr test uit de teststraat. Lees hier
meer: wanneer testen met de sneltest.
Een groot voordeel van de antigentest is de nauwkeurige testuitslag, vooral bij een positieve
testuitslag kun je al binnen enkele seconden de testuitslag waarnemen. Bovendien heb je
geen laboratorium nodig om de testuitslag te krijgen. Elke arts of verpleegkundige kan de
test uitvoeren.
Reageert de test ook op de Britse variant van het virus?
Ja, de test reageert ook op de Britse variant van het Corona virus. Deze sneltest wordt volop
gebruikt in Engeland, en geeft prima resultaten.
Welke testuitslagen kun je verwachten
Er zijn 3 testuitslagen mogelijk (zie foto 4). Allereerst de positieve testuitslag geeft 2 lijntjes in
het testvenster. Een donkere controlelijn bij C die aangeeft dat de test correct is uitgevoerd.
De testlijn bij T verschijnt vaak ook al enkele seconden na het toedienen van de
buffervloeistof. De uitslag is positief, wat betekent dat het coronavirus is aangetroffen in het
neusslijmmonster. Ook een licht lijntje bij T betekent een positieve testuitslag. Meld een
positieve testuitslag altijd bij de huisarts of ggd. De uitslag is negatief als er 1 lijntje verschijnt
bij C, de controlelijn. Bij T is geen lijn zichtbaar. Het virus is niet aangetroffen of de
concentratie is te laag voor de drempel van de test. Hou je bij een negatieve testuitslag ook
aan de richtlijnen, zoals afstand houden en het dragen van mondmaskers. De testuitslag is
ongeldig als er geen lijntjes verschijnen of alleen een lijntje verschijnt bij T. Bij een ongeldige
testuitslag moet de test worden overgedaan.
Minder pijnlijk
Een ander groot voordeel van de antigeen sneltest is dat hij minder pijnlijk voor de patiënt is
om uit te voeren. De wattenstaaf hoeft maar circa 2.5 cm in de neusholte naar binnen. De
stofjes waar de antigeentest op reageert zitten op de neusschelpen en die zitten vooraan in
de neusholte. Met de meegeleverde wattenstaaf worden deze stofjes gemakkelijk verwijderd
zonder dat de patiënt het gevoel krijgt te moeten braken of stikt. De afname is binnen enkele
seconden gebeurd. Hoe de test wordt uitgevoerd vind je via de link hieronder.
Voor je bedrijf
De antigeentest is vrij eenvoudig uit te voeren en te beoordelen. De uitvoering dient te
worden begeleid door een zorgprofessional. Ga je in je bedrijf aan de slag met sneltesten,
zorg dan dat de uitvoering wordt begeleid door een big-geregistreerde zorgmedewerker.

Meld een positieve testuitslag altijd bij de GGD of huisarts van de medewerker. Steeds meer
bedrijven gaan de mensen op de werkvloer ook preventief testen. Regelmatig worden alle
medewerkers getest om de besmettingshaarden eruit te halen. Dat kan nu heel goed met de
sneltest omdat deze eenvoudig uit te voeren is. Mocht je deze test willen aanschaffen voor je
bedrijf maar geen zorgprofessional hebben, probeer dan een arbo-arts, verpleegkundige,
bedrijfsarts of andere zorgprofessional te regelen voor de begeleiding. Bel voor meer
informatie met 0153642121.
Kan ik met deze test schoolkinderen testen?
Op dit moment lopen er verschillende onderzoeken in de Europese Unie naar het testen op
basisscholen en middelbare scholen. Op de basisscholen bij kids tot 12 jaar is het idee dat
de kinderen de test thuis uitvoeren voordat ze naar school gaan onder toezicht van een
ouder. De kinderen doen het wattenstaafje zelf voorin de neus tot maximaal 2,5 cm diep
("Het is net als neuspeuteren"). De ouder doet het teststaafje in de buffervloeistof en leest
het testresultaat af. Op de middelbare scholen doen de leerlingen dat in de klas onder
toezicht van de leerkracht. De leerlingen kunnen de test zelf uitvoeren en de leerkracht leest
het testresultaat af. Sensitest kan op dit moment sneltesten in steriele 1-stuks-verpakking
leveren.
Moet ik Rivm gevalideerde testen kopen voor mijn bedrijf, patienten of teststraat?
Nee, dat hoeft niet. De testen die door het Rivm zijn gevalideerd, zijn alleen voor gebruik
door de overheid. Dat betekent dat je die validatie kunt gebruiken als je als fabrikant
sneltesten wilt verkopen aan de overheid. Een nadeel van een gevalideerde test is dat de
overheid direct alle beschikbare voorraden opkoopt en deze testen niet te koop zijn. Er zijn
voldoende andere sneltesten beschikbaar die bijvoorbeeld wel in Duitsland of Italië zijn
gevalideerd, die net zo goed of soms zelfs beter presteren. Onze sneltest is bijvoorbeeld in
Italië gevalideerd voor gebruik door de overheid, maar is ook in Duitsland toegelaten door
het Robert Koch Instituut, zeg maar het Duitse Rivm. De test is gecertificeerd voor gebruik in
de EU en voldoet aan de eisen die de Nederlandse overheid stelt aan sneltesten voor
Corona. Je kunt hem dus prima gebruiken en zult er uitstekende resultaten mee halen.
Oostenrijk: goedgekeurd voor thuisgebruik en op school
In Oostenrijk is de Joysbio antigeen sneltest goedgekeurd voor thuisgebruik. Daarmee heeft
de Oostenrijkse overheid een belangrijke stap gezet, om grootschalig testen mogelijk te
maken in dat land. De Joysbio test kan zonder problemen door kinderen zelf worden
uitgevoerd omdat deze voorin de neus wordt gedaan (max. 2,5 cm diep). Schoolkinderen
kunnen thuis en in de klas de sneltest uitvoeren onder toezicht van een ouder of leerkracht.
Met een negatieve testuitslag kunnen Oostenrijkse kinderen naar school.
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