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Er zijn constant nieuwe ontwikkelingen op het gebied van corona testen, zoals een sneltest, LAMP-test
en ademtest [1]. Bij deze testen wordt er minder gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid en met name
voor kinderen, omdat de besmettelijkheid toe neemt met leeftijd. Over het algemeen geldt: hoe jonger
het kind, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het virus [2]. Nu de basisscholen weer open zijn,
moet dit ook veilig blijven voor de gezondheid [3], [4]. Op veel scholen wordt er gewerkt met ‘bubbels’,
dit kan één klas zijn of kleinere groepjes. Als één iemand het corona virus heeft moet de hele bubbel
in quarantaine en zich na 5 dagen laten testen bij de GGD. De kinderen die dit niet doen, mogen pas
na 10 dagen weer naar school toe.
Sneltest VS PCR
Het grootste probleem omtrent de sneltesten blijft de betrouwbaarheid ten opzichte van de PCR-test.
De PCR-test is tot nu toe de betrouwbaarste test en wordt als gouden standaard beschouwd. Alle
nieuwe testen op het gebied van corona worden met de PCR-test vergeleken. Maar er zit wel een
verschil in de analyse van een sneltest en een PCR-test [5]. De uitslag van een sneltest bepaalt of
iemand besmettelijk is, de uitslag van een PCR-test bepaalt of iemand de virusdeeltjes bij zich draagt.
Zoals Dr. Sanjay Gupta in een podcast van CNN zei: “Ik wil niet weten wie twee weken geleden besmet
was, ik wil weten welke persoon vandaag isolatie nodig heeft.” [5]
Speekselmonster
Goffin Molecular Technologies heeft binnen haar productportfolio een kindvriendelijke corona
sneltest die gebruik maakt van speeksel. Uit gepubliceerde onderzoeken blijkt dat speekselmonsters
een hoge sensitiviteit en specificiteit hebben bij detectie van respiratoire virussen, waaronder COVID19 valt [6], [7]. Na de uitbraak van SARS-CoV-2 is uit onderzoek gebleken dat het aantal virusdeeltjes
per milliliter uit een speekselmonster en een neusholte monster dezelfde range hebben [8]. Dit wil
zeggen dat er even veel virusdeeltjes per milliliter in een neus/keel holte swap zit als in een speeksel
monster. Daarnaast kan een speekselmonster gemakkelijk zelf door de patiënt verzameld worden
zonder enig ongemak, bovendien vermindert het risico op nosocomiale overdacht (afnemer – patiënt)
en het is ideaal in situaties waarbij een neus/keel holte monster niet kan worden afgenomen, zoals bij
kinderen [7], [9].
COVID-19 Antigeen detectie speeksel sneltest
De COVID-19 Speeksel antigeen sneltest van Goffin heeft een Europese goedkeuring, is in Spanje
goedgekeurd en is door het Tsjechisch Ministerie van Volksgezondheid goedgekeurd als zelftest [10]–
[12]. Het is een eenvoudige sneltest die door niet-opgeleide personen kan worden afgenomen.
Middels een speeksel ‘trechter’ wordt het speeksel opgevangen in het buisje met extractie buffer. De
buis wordt dichtgedraaid en 12 keer omgezwenkt waarna het op de testcassette gepipetteerd wordt.
Binnen 10-15 minuten is het resultaat al beschikbaar.
Na het openmaken van de testcassette wordt aangeraden het direct te gebruiken, mocht dit
door omstandigheden niet lukken blijft de test betrouwbaar indien het binnen 60 minuten gebruikt
wordt [13]. Er is aangetoond dat de analyse van het speekselmonster niet beïnvloed wordt door
eventuele storende stoffen [14].
Toch nog liever een analyse via een PCR? Dan is dit geen probleem. Goffin Molecular
Technologies heeft ook speekselcollectors in haar productportfolio. Het principe van de afname werkt
exact hetzelfde, alleen zit er een vloeistof in de buis waarmee het monster getransporteerd kan
worden. Hiermee kan thuis in een vertrouwde omgeving het monster makkelijk worden afgenomen
en wordt het geanalyseerd middels een PCR-test.

Enquête ouders/verzorgers van basisschoolkinderen
Ook wordt het aangeraden om kinderen steeds vaker te testen, hierbij kan een keel/neus holte swap
veel impact hebben voor het kind. Goffin Molecular Technologies heeft onderzoek gedaan naar de
voorkeur voor testen onder ouders/verzorgers van basisschoolkinderen. Deze voorkeur heeft
betrekking tot verschillende coronatesten, het gaat hier om de PCR-test met neus/keel holte swap en
een sneltest met een speeksel monster. Deze enquête is specifiek voor ouders/verzorgers van
basisschoolkinderen omdat de mening van de ouders veel invloed heeft op het testgedrag van
kinderen. Sinds de basisscholen weer open zijn, moeten meer kinderen zich testen. Het is belangrijk
de meningen van ouders te peilen om het mogelijk te maken dat kinderen getest kunnen worden met
een minder invasieve manier, via de speekselsneltest. Hiervoor hebben verschillende
ouders/verzorgers een enquête ingevuld. De volledige enquête is in Bijlage 1 te zien.
De centrale vraag voor deze enquête was: wordt de speeksel sneltest geprefereerd over de
neus/keel holte sneltest om mijn kind te laten testen? Met behulp van de enquête hebben wij in kaart
kunnen brengen welke variabelen invloed hebben op het antwoord van deze vraag.

Resultaten & discussie
De enquête is ingevuld door 161 ouders/verzorgers, deze hebben een aantal stellingen beantwoord
op een schaal van 1 tot 7. Hierin is 1 volledig mee oneens en 7 volledig mee eens. Aan de hand van de
resultaten uit de enquête is hiervan een statistische analyse uitgevoerd. De statistische analyse laat
zien welke variabelen een significant invloed hebben op de uitkomst van de centrale vraag.
Minder testen met neus/keel holte swap
Ouder/verzorgers die aangeven dat ze hun kinderen minder zouden laten testen met een neus/keel
holte swap, verkiezen over het algemeen een speekselsneltest boven een neus/keel holte swap test.
Dit wil zeggen dat deze ouders hun kinderen liever zouden testen met een minder invasieve test
manier zoals een speeksel sneltest. De oorzaak van dit verband kan zijn dat volgens vele ouders hun
kinderen de neus/keel holte afname als ongemakkelijk of zelfs traumatisch ervaren. Er zijn meerdere
opmerkingen geweest dat een neus/keel holte afname als onwenselijk gezien wordt. Een van de
respondenten zei: “Bij een neus keel swap is kind niet te testen. Dit is zeer traumatisch en daarom
definitief geen optie.”
In Figuur 1 is een stelling uit de enquête te zien. De antwoorden kunnen in een schaal van 1
tot 7 gegeven worden. Hierin is 1 helemaal mee oneens en 7 is helemaal mee eens. Deze stelling staat
los van het verband dat hierboven getoond wordt, deze grafiek geeft een indicatie over hoeveel ouders
hun kind eerder zouden laten testen als er een speeksel sneltest is. Van het totaal aantal respondenten
is 67,7% (volledig) eens met de stelling, zij zouden hun kind eerder laten testen als er een speeksel
sneltest zou zijn.

Figuur 1: Vraag uit de enquête. Er zijn 161 antwoorden gegeven op schaal 1 tot 7. Hierin
is 1= helemaal niet mee eens en 7=helemaal mee eens.

Voorkeur PCR en neus/keelholte swap
De ouders/verzorgers die geen specifieke voorkeur hebben voor een neus/keel holte swap of een
speekselsneltest, geven aan zich beter te voelen bij een PCR-test. Deze ouders geven ook aan een
neus/keel swap betrouwbaarder te achten dan een speeksel monster. Dit is een hele logische
gedachte, want de PCR is de gouden standaard en dus de betrouwbaarste test. De PCR-test maakt
vooral gebruik van een monsterafname via de neus/keel swap. Dit kan verklaren dat de ouders een
neus/keel swap betrouwbaarder vinden. Maar een speeksel sneltest zou het testen voor kinderen
makkelijker maken én je hebt een snelle betrouwbare uitslag. Er is bewezen dat speeksel net zo
bruikbaar is als een neus/keel holte swap, dus het verschil in monsters zal geen invloed hebben op de
test uitslag [6]–[9]. De oorzaak van dit verband kan zijn dat er nog weinig informatie beschikbaar is
over de sneltesten, dus veel mensen weten het verschil niet hiertussen. Tot nu toe wordt ook alleen
nog maar de neus/keel holte swap met de PCR-test uitgevoerd bij de teststraten, waardoor het
vanzelfsprekend is dat de ouders zich fijner voelen bij een PCR-test. Ook bij vele respondenten merken
we dat er te weinig bekend is over sneltesten. Een ouder zei: “Gezien de onbekendheid van de speeksel
sneltest en het nog kleinschalige gebruik ervan, is het moeilijk om genuanceerd het ergens mee eens of
oneens te zijn.”

Vertrouwde omgeving
Een opvallend resultaat is dat wanneer een test in een vertrouwde omgeving* kan worden afgenomen,
de ouders/verzorgers neutraler zijn in de afweging neus/keel holte swap en speekseltest. Dit kan
impliceren dat als het in een vertrouwde omgeving gebeurt, het de ouders minder uitmaakt of er een
neus/keel swap of een speekseltest bij hun kinderen wordt afgenomen. Aan de hand van deze
statistische resultaten wordt er verondersteld dat een vertrouwde omgeving een grotere rol speelt in
het wel of niet laten testen van hun kind dan de manier van testen.
Voor veel ouders vinden een vertrouwde omgeving tijdens de afname van een test belangrijk
voor hun kinderen. Voor veel kinderen is een vertrouwde omgeving thuis, op school of een andere
omgeving waar ze vaak naar toe gaan. Een simpele corona sneltest zou hier een oplossing voor zijn,
een test die door de ouder zelf thuis afgenomen kan worden. Hierdoor hoeft het kind niet naar een
test straat waar mensen in pakken monsters afnemen.
Goffin haar speekselsneltest is zo gemaakt dat het door niet-professionele mensen afgenomen
kan worden. Ook zitten er geen speciale eisen aan de opberging van de test, het kan gewoon thuis in
de kast bewaard worden. De ouder/verzorger of het kind zelf kan dus de test afnemen in hun
vertrouwde omgeving. Hierdoor kunnen deze speekselsneltesten het mogelijk maken dat kinderen
met klachten zich zonder ongemakken op school of thuis laten testen. Vele ouders vinden een
vertrouwde omgeving belangrijk, een van de respondenten zei in een opmerking het volgende: “Heb
nog weinig kennis van een speekseltest. Weet wel dat ik mijn kind niet met een wattenstaafje zou laten
testen door een persoon in pak/masker/handschoenen.”
In Figuur 2 is de stelling over een vertrouwde omgeving te zien. Hierin geeft 72,7% aan het
(volledig) eens te zijn met deze stelling.

Figuur 2: Stelling uit de enquête. Er zijn 161 antwoorden gegeven op schaal 1 tot 7.
Hierin is 1= helemaal niet mee eens en 7=helemaal mee eens.
*De definitie van een vertrouwde omgeving kan door ieder individu een andere betekenis hebben

Mening kinderen
Wanneer kinderen zelf aangeven dat zij met een neus/keel swap getest willen worden, staan de ouders
zelf neutraler in de kwestie neus/keel of speekseltest. In dit statistische verband komt de mening van
het kind goed naar voren en is er te zien dat de ouders geen specifieke voorkeur hebben voor één
bepaalde test. De oorzaak van dit verband kan zijn dat de mening van het kind een dergelijke rol speelt
in de houding van de ouders ten opzichte van de manier van testen. Dus als het kind bereid is zich te
laten testen met een neus/keel holte swap, maakt het de ouders minder uit met welke test dit gebeurt.
In Figuur 3 is de stelling te zien die te maken heeft met het bovenstaand statistische verband.
Hierin is te zien dat 19,9% van het totaal aangeeft dat hun kind bereid is om zich te laten testen met
een neus/keel holte swap. Deze ouders zijn het (volledige) eens met de stelling: mijn kind is bereid om
zich te laten testen met een neus/keel holte swap.

Figuur 3: Stelling uit de enquête. Er zijn 161 antwoorden gegeven op schaal 1 tot 7. Hierin
is 1= helemaal niet mee eens en 7=helemaal mee eens.

Conclusie
Uit het onderzoek is gebleken dat veel ouders de neus/keel holte swap voor hun kind als ongemakkelijk
of zelfs traumatiserend ervaren. De meeste ouders zouden hun kinderen eerder laten testen als er
speeksel sneltest zou zijn. Van de 161 respondenten geven 109 respondenten aan het (volledig) eens
te zijn met het eerder laten testen van hun kind met een speeksel sneltest, dit komt neer op 67,7%.
De twee grootste factoren die effect hebben op de houding van de ouders ten opzichte van corona
testen zijn: de manier van testen en de omgeving waarin getest wordt. Uit de analyse van het
onderzoek is gebleken dat de PCR-methode voor vele ouders als betrouwbaarder ervaren wordt, deze
ouders staat ook neutraler in de kwestie neus/keel holte swap of speeksel sneltest. Vele ouders
hebben nog een neutralere houding in voorkeur voor een bepaalde test, mede door het kleinschalige
gebruik van sneltesten. Het is belangrijk dat er meer informatie beschikbaar wordt op het gebied van
sneltesten, dit zou middels voorlichtingen aan de ouders kunnen. Hiermee wordt de kennis van de
ouders op het gebied van coronatesten verbreedt en kunnen zij beter een keus maken welke test het
beste voor hun kind zou zijn.
Dus speeksel sneltest kan ervoor zorgen dat kinderen zich kunnen laten testen op een noninvasieve manier en in een vertrouwde omgeving. Wellicht kan dit ervoor zorgen dat straks uw kind
geen nare ervaring heeft tijdens het testen en dat meer kinderen zich durven te laten testen.
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Bijlage
Hieronder zijn alle vragen uit de enquête te zien. De vragen zijn beantwoord door 161 personen, dit zijn ouders/verzorgers van basisschoolkinderen. De
antwoorden zijn op een schaal van 1 tot 7 gegeven hierin is 1 = totaal niet mee eens en 7 = totaal mee eens.
Bijlage 1: Alle vragen uit de enquête beantwoord door 161 personen. Antwoorden zijn gegeven op schaal 1 tot 7, hierin is 1= totaal niet mee eens en 7 = totaal mee eens

