
sneltest
COVID-19 IgG / IgM 

Coronavirussen (CoV's) behoren tot de onderfamilie Orthoco-
ronavirinae in de familie Coronaviridae en de orde Nidovirales. 
Het nu heersende virus is SARS-CoV-2. Dit is de veroorzaker 
van de COVID-19 uitbraak in Wuhan, China.

• Serologische test voor SARS-CoV-2 
• Resultaat in 10 minuten
• Volbloed, serum of plasma
• 100% gecombineerde gevoeligheid en  
   94% gecombineerde specificiteit t.o.v. PCR
• CE-gecertificeerd voor professionals

GROOTSTE VOORDEEL VAN DE 
BIOMERICA COVID-19-SNELTEST:
Door de zeer hoge specificiteit (99%) in het IgG kan worden 
vastgesteld of je al een CORONA-infectie hebt ondergaan 
en of je nu immuun bent. Het IgG-antilichaam blijft tot 
ongeveer 3 jaar lang meetbaar in je bloed.

          Serologische sneltest
Met deze COVID-19 IgG/IgM sneltest kun je zowel bij 
een zorgprofessional als veilig thuis relatief eenvoudig 
via een druppel bloed bepalen of je antilichamen hebt 
aangemaakt tegen het COVID-19 virus. Je leest het 
resultaat eenvoudig af op de testcassette.

Indien je met het virus in aanraking bent geweest zal 
je lichaam antilichamen aanmaken tegen het virus. 
Dit duurt gemiddeld 2 tot 3 dagen (triggerfactor). Deze 
antilichamen worden gedetecteerd door de testcassette. 

Op de cassette kun je af lezen of er antilichamen 
gevonden zijn. Indien dit het geval is dan weet je dat je 
met COVID-19 geïnfecteerd bent (geweest), ongeacht 
of je symptomen hebt ontwikkeld en ongeacht of de 
infectie asymptomatisch verloopt/verliep. (1)

         PCR versus IgG/IgM testen
Let op: de COVID-19 IgG/IgM sneltest is geen vervanging 
voor de PCR COVID-19 test die het RIVM gebruikt voor de 
acute fase van de besmetting. 

Een PCR test van speeksel/sputum kan het virus vinden 
door het DNA van het virus te herkennen.

Studies vinden antivirale antilichamen bij bijna alle 
patiënten, wat wijst op dat serologie beschouwd kan 
worden als kenmerk binnen de COVID-19 epidemiologie. (2)

1. CDC Tests for COVID-19, Centers for Disease Control and Prevention, Accessed 26 FEB 2020 www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/testing.html 
2. Emerging Microbes & Infections 2020, VOL. 9 Molecular and serological investigation of 2019-nCoV infected patients



De Biomerica COVID-19 IgG/IgM sneltest is een serologie sneltest die in 10 minuten resultaat geeft. Deze voor professioneel 
gebruik CE-gecertificeerde test is in Duitsland inmiddels aangekocht door the German Institute for Health Screenings, de 
Bundeswehr, het Rode Kruis, tal van nationale- en internationale bedrijven, meerdere Bundesliga teams, etc.

De Biomerica COVID-19 sneltest is bedoeld voor éénmalig gebruik. De houdbaarheid van de Biomerica COVID-19 sneltest is 
12 maanden. Deze sneltest is eenvoudig te gebruiken in thuissituaties. De gebruiker mag geen medische beslissingen nemen 
zonder overleg met een arts. Deze test is geen vervangingen van een medisch traject, maar kan wel worden toegepast als 
pre-screening.

Een positieve uitslag, wat dan?
Bij een positieve uitslag is de vraag of je nog klachten hebt of deze hebt gehad.  
• Wanneer je langer dan 24 uur geen klachten (meer) hebt dan ben je niet meer besmettelijk voor de omgeving. 
• Wanneer je wel klachten hebt dan dien je je te houden aan de quarantaine adviezen van het RIVM.

Gecombineerde gevoeligheid i.p.v. relatieve gevoeligheid: 
100% (95%CI*: 83.16% to 100.00%)

Gecombineerde specificiteit i.p.v. relatieve specificiteit: 
94.0% (95%CI*: 83.45% to 98.75%)

Nauwkeurigheid: 
96.0% (95%CI*: 87.98% to 99.11%)

*Betrouwbaarheidsinterval

De mogelijkheid van thuis testen draagt bij aan voorkomen van 
verspreiding van het COVID-19 virus. Laten we in verband 
met het maatschappelijk belang zorgverleners, hulpverleners 
en contact gerelateerde beroepen voorrang geven bij het  
gebruiken van een sneltest.  

Biomerica heeft de capaciteit om zeer grote aantallen testen te 
leveren zodat er veel mensen in korte tijd kunnen worden getest. 

Specificaties
De Biomerica COVID-19 IgG/IgM sneltest is een kwalitatieve 
sneltest voor de detectie van IgG- en IgM-antilichamen tegen 
SARS-CoV-2 in bloed-, serum- of plasmasamples. De test 
reageert met SARS-CoV-2 en reageert dan met anti-humaan 
IgM en / of anti-humaan IgG in het testlijngebied (zie uitleg 
testresultaat), wanneer het sample antilichamen gericht 
tegen SARS-CoV-2 bevat. De testlijnen die verschijnen in de 
‘T’-zone vertegenwoordigen de aanwezigheid van IgG-, IgM- 
of zowel IgG- als IgM antilichamen tegen SARSCoV-2.  

Gevoeligheid en specificiteit
De Biomerica COVID-19 IgG/IgM sneltest werd vergeleken 
met de toonaangevende PCR-test. De resultaten laten zien 
dat de test hoog scoort voor gecombineerde gevoeligheid en 
specificiteit:


