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HERPES SIMPLEX DIAGNOSTIEK 

Snelle virus kweek Herpes simplex NIET MEER BESCHIKBAAR 

PCR Herpes simplex virus 

Sinds kort is de snelle virus kweek voor het Herpes simplex virus (HSV) niet meer beschikbaar.  

Het uitvoerend laboratorium waarmee we samen werkten voor deze analyse, heeft deze analyse 

stopgezet in hun gamma. Tevens is er geen naburig ander laboratorium dat deze analyse nog 

aanbiedt.  

Deze snelle viruskweek (die al na 3-4 dagen bekend was), werd vervangen door de detectie met 

behulp van moleculaire technieken (PCR).  

 

De HSV PCR laat een snelle detectie toe waarbij er geen nood meer is om het virus eerst 3 dagen te 

laten groeien. Tevens is de PCR methode zeer sensitief en specifiek. Eveneens zal men met de HSV 

PCR vanaf nu ook steeds het onderscheid tussen herpes simplex type 1 en 2 bepalen. De HSV PCR is 

voorlopig niet terugbetaald en de kosten van €15 zijn ten laste van de patiënt. 

OPMERKING: De staalname voor moleculaire diagnostiek dient uitgevoerd te worden met een           

e-Swab wisser ipv de UTM wisser!  

De normale (trage) virus kweek is wel nog beschikbaar. Maar deze analyse duurt 2-3 weken alvorens 

men een antwoord zal hebben.  

Overzicht gebruik wissers 

e-Swab: 
De e-Swab medium is geschikt voor:  

1. Bacteriële kweken en gramkleuringen 

2. Kweek van gisten en fungi 

3. Kweek van mycobacteriën en 

auraminekleuring 

4. Moleculaire testen (PCR): 

a. Herpes simplex virus 

b. Clamydia Trachomatis, Neisseria 

gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis 

c. Respiratoir panel, Bordetella pertussis 

… 

5. Antigeendetectie-testen zoals: 

a. Influenza antigeen detectie op 

nasopharyngeale wissers 

b. RSV antigeen detectie op nasopharyngeale wissers 

c. Antigeendetectie van groep A streptokokken op keelwissers 

… 

OPMERKING: Indien u zowel een cultuur en PCR wenst aan te vragen op een staal, graag 

steeds 2 e-Swab wissers afnemen, aub. 
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HERPES SIMPLEX DIAGNOSTIEK 

 

UTM: 
Het UTM-medium is enkel geschikt voor:  

1. Virus kweek op wissers (HSV, CMV, enterovirus,…) 

 

OPM: Gezien de beperkte indicaties en de hoge kostprijs 

van de UTM wisser zal deze enkel op specifieke aanvraag en 

slechts in beperkte hoeveelheid verdeeld worden. 

  

 

 


