
Uitslag Corona Sneltest  
  
Zojuist heeft u bij de Corona Teststraat Tilburg zowel een PCR-test, als een Sneltest af laten nemen.   
  
De uitslag van de PCR-test krijgt u binnen 24 uur toegestuurd naar het emailadres dat u bij ons 
genoteerd heeft.  
  
Dit formulier heeft enkel betrekking op de uitslag van de Sneltest.  
  

De uitslag van de afgenomen sneltest is negatief.   

  
  
Hoe nu verder?  
  
Om een volledig betrouwbare conclusie te kunnen trekken over de vraag of u wel of niet besmet 
bent, zult u de uitslag van de PCR-test af moeten wachten. Deze uitslag wordt uiterlijk 24 uur nadat 
de test af is genomen, verzonden naar het emailadres dat u bij ons heeft aangegeven.  
  
Totdat u de uitslag van de PCR-test heeft, wordt u sterk aangeraden om de richtlijnen van het RIVM 
in acht te nemen. Dat wil zeggen:  

 Uitslag sneltest negatief, maar heeft u toch klachten? Plaats uzelf voor de zekerheid 
in quarantaine / zelfisolatie, totdat u de uitslag van de PCR-test heeft.  
 Was vaak uw handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.  
 Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.  
 Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.  
 Schud geen handen.  
 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.  

  
  
Uitslag PCR-test ook negatief?  
  
Mocht de uitslag van de PCR-test ook negatief zijn, dan is de volledig betrouwbare conclusie, dat 
u momenteel niet besmet bent met het COVID-19 virus.   
  
Dat u momenteel niet besmet bent, wil niet zeggen dat u het virus nooit zult krijgen.   
  
Om toekomstige verspreiding van het virus tegen te gaan, is het zeer belangrijk om de regels en 
richtlijnen van het RIVM en het Kabinet in acht te blijven nemen.  
  
  
Voor uw informatie:  
  
Bij u is zowel een PCR-test als een Sneltest afgenomen. Dit komt omdat wij momenteel in een 
onderzoeksfase zitten, waarin we onderzoeken hoe betrouwbaar de Sneltest is. Dit toetsen wij door 
de uitslag van de Sneltest, naast de uitslag van de PCR-test te leggen.   
Vandaar ons dringend advies om de definitieve uitslag van de PCR-test af te wachten!  
Dank voor uw medewerking aan het zojuist beschreven betrouwbaarheidsonderzoek!  
  
  
 


