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RSV EN INFLUENZA 

RSV en influenza seizoen 2018-2019 
Met het nieuwe RSV seizoen voor de deur en het daaropvolgend influenza seizoen, wilden we graag 
even stil staan bij de optimale diagnostische keuze.  

- Voor de detectie van influenza en RSV is moleculaire diagnostiek (PCR) in principe de gouden 
standaard. Het nadeel voor de moleculaire diagnostiek is dat deze meestal niet dagelijks 
wordt uitgevoerd en een relatief dure analysemethode is. We voeren ze dan ook niet zelf in 
het laboratorium uit, waardoor de antwoordtijd vaak 1 tot 3 dagen bedraagt. Hierdoor is de 
patiënt soms al aan de betere hand, wanneer de diagnose bevestigd wordt. De sneltesten 
bieden hierbij een handige oplossing. 

- Een nadeel aan deze sneltesten is weliswaar dat ze een lagere sensitiviteit hebben dan een 
PCR-techniek (respiratoir panel), waardoor een negatief resultaat een influenza of RSV 
infectie niet volledig uitsluit. 

- De sneltesten hebben wel een zeer hoge specificiteit met een hoge positieve predictieve 
waarde. 

o Influenza A & B: zeer specifiek (>98%), minder sensitief (60-70%) 
o RSV: zeer specifiek (>95%), minder sensitief (70-85%) 
o Beide testen zijn gevoeliger bij begin symptomen (>24u-3d) 

 CAVE eerste 24u: nog vals negatief resultaat mogelijk 
- Zowel de influenza antigeen test, als de RSV antigeen test hebben een B-250 nomenclatuur 

waarde (voor influenza per type), waardoor ze onder RIZIV terugbetaling vallen, dit in 
tegenstelling tot een respiratoir panel waarvoor de patiënt € 49,60 betaalt. 

OPMERKING:  

- Dezelfde e-Swab wisser kan gebruikt worden voor RSV en influenza A/B antigeenbepaling, 
dus 1 afname voor beide analyses is voldoende.  

- Dezelfde e-Swab wisser kan ook gebruikt worden voor RSV of influenza antigeenbepaling 
gevolgd door een respiratoir panel indien men dit eventueel graag wenst bij een negatief 
resultaat voor de sneltest. Dit dient wel expliciet vermeld te worden op de aanvraag, of kan 
via een bijaanvraag gebeuren. 

1. RSV: testaanbod 
1.1 RSV antigeen = sneltest 

• Afnamemateriaal: e-Swab wisser 
• Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser 
• Antwoordtijd: zelfde dag 
• Kostprijs patiënt: terugbetaald door het RIZIV (B250) 

1.2 RSV PCR = respiratoir panel bestaande uit meerdere respiratoire pathogenen (o.a. RSV, 
influenza A, influenza B, Bordetella pertussis, …) 

• Afnamemateriaal: e-Swab wisser 
• Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser 
• Antwoordtijd: 1-3 dagen 
• Kostprijs patiënt: €49,60 volledig ten laste van de patiënt 
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1.3 RSV serologie (IgM en IgG) 

• Afnamemateriaal: serum 
• Antwoordtijd: 1-7 dagen 
• Kostprijs patiënt: terugbetaald door het RIZIV (B250) 
• OPMERKING: Vanwege de beschikbaarheid van gevoelige en snelle methoden om het virus 

direct aan te tonen is serologie zelden of nooit de beste keuze voor diagnostiek van acute 
RSV-infecties. Het is wel mogelijk om een RSV-infectie door serologisch onderzoek vast te 
stellen. Maar hiervoor is dan een serumpaar van de patiënt nodig waarbij het eerste serum 
in de acute fase en het 2e serum 10-14 dagen later wordt afgenomen. Dit levert dusdanig 
altijd een latere diagnose. 

2. Influenza: testaanbod 
2.1 Influenza antigeen (A en B) = sneltest 

• Afnamemateriaal: e-Swab wisser 
• Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser 
• Antwoordtijd: zelfde dag 
• Kostprijs patiënt: terugbetaald door het RIZIV (B250) 

2.2 Influenza PCR (A en B) = respiratoir panel bestaande uit meerdere respiratoire 
pathogenen (o.a. RSV, influenza A, influenza B, Bordetella pertussis, …) 

• Afnamemateriaal: e-Swab wisser 
• Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser 
• Antwoordtijd: 1-3 dagen 
• Kostprijs patiënt: €49,60 volledig ten laste van de patiënt 

3. Praktische info 
3.1 e-Swab wisser 
De e-Swab wisser is deze met de roze dop of de oranje dop (dunnere wisser), hieronder vind je nog 
een kort overzicht van de indicaties voor deze wisser. 
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3.2 Aanvraagformulier 
Je kan alle testen terugvinden op de papieren aanvraagformulieren: 

 

Of via het elektronisch aanvraagformulier in Cyberlab (E-LAB): 

 

 
4. Huidige epidemiologie 
1.1 WIV 
Het WIV stelt een wekelijkse update beschikbaar voor de opvolging van het influenza seizoen, aan de 
hand van de klinische surveillance van de peilpraktijken en de peillaboratoria. Hier kan men ook data 
terugvinden voor het RSV seizoen. 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/diseases/Pages/Influenza.aspx  

RSV 
Gezien we momenteel nog aan de start van het RSV seizoen zitten, zien we hier nog niet veel 
evolutie. Maar er is toch reeds een discrete stijging waarneembaar, voornamelijk bij de kinderen 
tussen 0-4 jaar. 
 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/diseases/Pages/Influenza.aspx
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Influenza 

Voor influenza is er zoals te verwachten nog geen stijging waarneembaar in het aantal positieve 
bevestigde gevallen. 
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