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WAT IS EEN PCR-TEST?
Een PCR-test is een specifieke testmethode waarmee 
een heel kleine hoeveelheid DNA of RNA, bijvoorbeeld 
van het coronavirus, kan worden aangetoond. Hiervoor 
wordt een monster, ook wel swab genoemd, van het 
te onderzoeken materiaal genomen. Dit kan slijmvlies, 
water of een oppervlakte/handcontactpunt zijn. 

Van dit monster wordt via een bepaalde procedure het 
aanwezige DNA en RNA geïsoleerd en volledig gezui-
verd. Vervolgens wordt met een PCR (Polymerase Chain 
Reaction) het eventueel aanwezig corona-RNA sterk 
vermenigvuldigd. Na de PCR wordt de vloeistof in contact 
gebracht met een membraan voor een kleurreactie. Als 
het corona-RNA aanwezig is, treedt er verkleuring op. De 
test is dan positief. 

PCR is de meest gebruikte methode voor het testen 
van het coronavirus. Ook de WHO, RIVM en GGD GHOR 
schrijven de  de PCR-methode voor als meest betrouwe 
diagnotisch methode. Er wordt gebruik gemaakt van een 
negatieve en positieve controle zoals het WHO adviseert.

RICHTLIJNEN WHO 

Sinds de uitbraak van het coronavirus levert Eurofins 

laboratoriumtesten, consultancy en certificering en 

blijft haar capaciteit uitbreiden om zoveel mogelijk 

marktpartijen te bedienen in de strijd tegen de COVID-19 

pandemie. Alle testen vinden plaats in geaccrediteerde 

laboratoria en/of met methodes conform NEN-ISO en 

WHO-protocol.

Sinds de uitbraak van corona kennen we allemaal het belang van 
1,5 meter en van regelmatig handwassen. Maar is dat genoeg? 
Het virus is onzichtbaar en voordat u het weet, is er toch een 
nieuwe besmetting opgetreden. Er is behoefte aan het aantoon-
baar maken dat de juiste maatregelen zijn genomen. Voorkomen 
is immers beter dan genezen. SAFER@WORK™ van Eurofins 
helpt u daarbij en geeft u zekerheid. Eurofins is een gerenom-
meerd laboratoriumnetwerk en biedt in 50 landen met meer dan 
800 laboratoria ruim 200.000 analysemethodes aan. In Neder-
land zijn wij samenwerkingspartner van o.a. het RIVM, NVWA en 
de GGD GHOR.

Speciaal opgeleide SAFER@WORK™-consultants van Eurofins 
begeleiden u bij het realiseren van een veilige en hygiënische 
werkomgeving. Zij nemen u zorg uit handen. Efficiënt en betrouw-
baar. En kunt u zich helemaal richten op (het weer opstarten van) 
de essentiële bedrijfsprocessen.

TOTAALOPLOSSING
SAFER@WORK™ van Eurofins is een totaaloplossing. Het pakket 
bestaat uit een beoordeling en het testen van de uitgangsituatie, 
een audit op de uitvoering en effectiviteit van het hygiënebeleid 
en een SAFER@WORK™-certificaat. De SAFER@WORK™- 
consultants werken volgens een praktisch driestappenplan.

1. Beoordeling en testen van de uitgangsituatie
 – uw coronabeleid (toetsen op RIVM-richtlijnen,  

brancheprotocollen, etc.)
 – uw schoonmaakprotocol (is er een plan, zijn de schoon-

maakmiddelen effectief, training medewerkers, etc.)
 – uw calamiteitenplan

2. Audit op uitvoering en effectiviteit van beleid, eventueel 
ondersteund door:

 – testen medewerkers
 – testen omgevingsoppervlakken
 – testen afvalwater
 – testen (medische) beschermende middelen

3. SAFER@WORK™-certificaat
 – maandelijkse audits
 – bijsturing bij afwijkingen
 – trainingen op locatie of online

In 3 stappen aantoonbaar veilig aan het werk tijdens de COVID-19 pandemie. 

Een veilige en hygiënische omgeving voor uw werknemers, uw klanten en 

uw bezoekers. Dat is het nieuwe normaal. SAFER@WORK™ ondersteunt u 

daarbij door het opzetten en beheersen van uw hygiëneprotocollen. Zo kunt  

u aantonen dat u een verantwoord coronabeleid hanteert. 
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HOE KAN BESMETTING PLAATSVINDEN 

Het SAFER@WORK™-pakket omvat, 

naast een gericht advies van de speciaal 

opgeleide consultants, de volgende tests:

VIRUSTEST
Is een medewerker besmet met het coronavirus?
Met een PCR-test van uw werknemers kunt u 

bepalen of iemand besmet is of niet, en of het beter is dat deze 
persoon thuis blijft. De PCR-test detecteert het virus in een vroeg 
stadium, voordat het immuunsysteem het virus uit het lichaam 
heeft verwijderd. Een afname medewerker neemt een monster 
met een wattenstaafje uit de neus (of in sommige gevallen de 
keel). De swab wordt naar het laboratorium gestuurd om de 
aanwezigheid van het virus te bevestigen. De betrouwbaarheid 
van de test is 99,8%.

ANTISTOFFENTEST
Heeft de medewerker corona gehad? 
De antistoffentest detecteert een infectie nadat het 

immuunsysteem antistoffen heeft aangemaakt tegen het virus. 
Deze antistoffen blijven over het algemeen lang in het bloed 
aanwezig nadat iemand is hersteld van het virus. Deze test 
wordt uitgevoerd aan de hand van een bloedafname door een 
afname medewerker. Op basis van de uitslag kunnen zorgver-
leners vertellen of werknemers zijn besmet met, of zijn blootge-
steld geweest aan, corona. De zorgprofessional kan zo advise-
ren of het acceptabel is dat een werknemer (weer) aan het werk 
gaat.  Deze test wordt ook wel serologische test genoemd. 

OPPERVLAKTETEST
Is corona aanwezig op oppervlaktes of objecten? 
Door oppervlaktes te testen en extra te reinigen als 

dat nodig is, zorgt u voor een veilige werkomgeving. Deze PCR-
test is met name geschikt voor het controleren van handcontact-
punten zoals deurhendels, zeepdispensers, betaalschermen, 
bedieningsknoppen of kranen. De oppervlaktetest biedt de mo-
gelijkheid om het reinigingsprotocol te checken en zo nodig bij te 
sturen. Ervaren monsternemers komen langs voor een deskundi-
ge bemonstering. De betrouwbaarheid van de test is 99,5%.

AFVALWATERTEST
Is corona aanwezig in het afvalwater?  
Via een test van het (sanitaire) afvalwater kunt u 

ontdekken of er een ‘verborgen’ coronabesmetting op uw be-
drijf is. Onderzoek heeft aangetoond dat de aanwezigheid van 
het virus in afvalwater een sterke aanwijzing voor mogelijke 
besmetting is. Als er corona wordt aangetroffen, is het zaak om 
alle medewerkers te testen om de bron te kunnen opsporen. 
Deze test berust ook op PCR-techniek. De betrouwbaarheid 
van de test is nabij 100%.

PRODUCTTEST
Zijn de (medische) beschermingsmiddelen veilig?
Mondkapjes, handschoenen en desinfectie moeten 

doen waarvoor zij zijn aangeschaft, namelijk bescherming bieden. 
Routinematige tests geven hierin inzicht.



SAFER@WORKTM is een initiatief van Eurofins en draagt 
bij aan het beperken van de risico’s van corona op uw 
bedrijf. Met het SAFER@WORK™-certificaat kunt u een 
verantwoord coronabeleid aantonen.

Meer informatie

www.eurofins.nl/nl/safer-at-work

covid19testing_NL@eurofins.com 

0031 (0)88 831 03 30


