Wat kan de uitslag van de PCR test betekenen?
Uitslag Postief
%
Vals Positief
1 - 3% van totaal uitgevoerde test = vals positief. Bij lage
besmettingsgraad kan vals positief wel 50% van alle positieve uitslagen
betreffen.

Consequentie

Besmettelijk Getest met klachten

Onnodig in quarantaine

Nee

Positief Restant virus
stukjes RNA aangetroffen van eerdere infectie

Onnodig in quarantaine

Positief virus, waarbij virus niet meer actief is
stukjes RNA aangetroffen van een recente besmetting, maar je bent
reeds door de besmettelijke fase heen.

Onnodig in quarantaine

Positief virus, waarbij virus actief, maar niet meer besmettelijk
stukjes RNA aangetroffen van een recente besmetting, waarbij het
virus nog actief is.

Onnodig in quarantaine

Positief virus, waarbij virus actief en nog besmettelijk is
stukjes RNA aangetroffen van een recente besmetting, waarbij het
virus nog actief is.

10 dagen Quarantaine

Uitslag Negatief
Vals Negatief
ca. 15% van de bemettingen wordt met de PCR-test gemist.

Negatief
Er is geen RNA aangetroffen van het virus en het virus is of was
(eerdere besmetting) niet aanwezig.

Opmerking

Getest zonder klachten

Getest zonder klachten, maar je
krijgt ze na de test

Je klachten worden toegeschreven aan
Corona, terwijl deze niet de veroorzaker is,
maar waarschijnlijk het virus dat normaal in
deze periode het meest voorkomt, zoals het
Rhinovirus.

Je was, bent of wordt niet ziek
omdat je niet besmet bent met
Corona. Door de vals positieve
uitslag moet je wel 10 dagen
onnodig in quarantaine.

Klachten zullen aan Corona
worden toegeschreven terwijl
dit mogelijk niet de veroorzaker
is. Voor een minder vertekend
beeld moet je je eigenlijk
opnieuw laten testen. Bij
voorkeur met een virus
activiteitstest.

Je klachten worden toegeschreven aan
Corona, terwijl deze niet de veroorzaker is,
maar waarschijnlijk het virus dat normaal in
deze periode het meest voorkomt, zoals het
Rhinovirus.

Je bent in het verleden besmet
geweest met Corona. Misschien ben
je er ziek van geweest, maar wellicht
ook niet. In ieder geval zijn er nog
restanten gevonden. Je bent in ieder
geval niet meer besmettelijk, maar
moet toch 10 dagen onnodig in
quarantaine.

idem

klachten zijn vermoedelijk veroorzaakt door
Corona, maar omdat geen actieve virus test
is uitgevoerd, kan het ook een ander virus
zijn.

Je bent recent besmet geraakt, maar
je immuunsysteem heeft de infectie
reeds overwonnen en je bent door
de besmettelijke fase heen. Toch
moet je nog 10 dagen onnodig in
Quarantaine

idem

klachten zijn vermoedelijk veroorzaakt door
Corona, maar omdat geen actieve virus test
is uitgevoerd, kan het ook een ander virus
zijn.

Je bent recent besmet geraakt, maar
je immuunsysteem heeft de infectie
reeds overwonnen en je bent door
de besmettelijke fase heen. Toch
moet je nog 10 dagen onnodig in
Quarantaine

idem

klachten zijn vermoedelijk veroorzaakt door
Corona, maar omdat geen actieve virus test
is uitgevoerd, kan het ook een ander virus
zijn.

Ook al heb je nog geen klachten, je
bent recent besmet geraakt en
geinfecteerd, waarbij de kans
bestaat dat je anderen zal
besmetten. Jij bent de echte
doelgroep om de verspreiding te
stoppen. Daarom moet je in
quarantaine.

aannemelijk dat de klachten
veroorzaakt worden door
Corona.

Klachten zijn mogelijk wel veroorzaakt door
Corona. Maar je hoeft niet in quarantaine en
mag zelfs aan het werk.

Je hebt geen klachten en bent
negatief getest. Toch ben je recent
besmet en je besmettelijk zijn of
worden. Jij zou eigenlijk in
quarantaine moeten.

De kans is reeel dat Corona de
veroorzaker was, maar dat je
gemist bent in de PCR-test. Je
moet je nu opnieuw laten
testen.

Nee

Nee

Wanneer je klachten had, aannemelijk dat het Corona is
Nee
Wanneer je nog geen klachten hebt, behoor je waarschijnlijk
tot de groep van asymptomatische dragers die niet ziek
worden en Corona waarschijnlijk ook niet verspreiden

Wanneer je klachten had, aannemelijk dat het Corona is
Ja
Wanneer je nog geen klachten hebt, kun je ziek worden of
tot de groep van asymptomatische dragers behoren die niet
ziek worden en Corona waarschijnlijk ook niet verspreiden

Mogelijk
Je kunt als nog ziek
worden en bijdragen aan
de verspreiding

Nee
Klachten worden niet veroorzaakt door
Corona en je hoeft niet in quarantaine. Je
mag ook gewoon weer aan het werk.

Je moet je opnieuw laten testen.
Als het om Corona gaat is het
zeker een nieuwe besmetting.

Mensen met klachten, maar met een negatieve PCR mogen weer aan het werk. Raar! Want ook al is het geen Corona, deze mensen kunnen anderen wel met de klachten veroorzakende virus besmetten. Mensen die dan klachten krijgen moeten
zich vervolgens onnodig laten testen.

