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Coronatest: twee vliegen in één klap.
Onder het mom van de nood een deugd maken gaat vandaag covod.nl online. Het platform

biedt consumenten een COVID-19 thuistest aan mét laboratoriumanalyse. Met de capaciteit

van 10.000 testen per maand wordt niet alleen onderzocht of het nieuwe Coronavirus is

doorgemaakt maar wordt ook inzicht geboden in verschillende cholesterolwaarden. 
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Verhoogd cholesterol risicofactor nummer één
Hart- en vaatziekten veroorzaken de meeste sterfgevallen in Nederland. Een duidelijk

aanwijsbare risicofactor is een verhoogd cholesterol. Door preventief inzicht te bieden in

verschillende cholesterolwaarden en daarbij een passend advies te bieden, kan de aanvrager

hier naar handelen en eventuele aanpassingen doen in zijn/haar levensstijl.

Coronatest in het laboratorium
De Coronatest onderzoekt of iemand antistoffen heeft opgebouwd nadat de persoon besmet is

geweest met het virus. De test vindt plaats in een ISO gecertificeerd laboratorium. De

bloedafname gebeurt thuis door middel van een eenvoudige vingerprik.

 

De uitslag geeft inzicht of men het nieuwe Coronavirus (SARS-CoV-2) al dan niet heeft

doorgemaakt. De uitslag kan geen uitsluitsel geven over immuniteit. De specificiteit van de test

is >98% en daarbij is deze pas zinvol 14 dagen na de eerste klachten. Het advies blijft dan ook

om te allen tijde de overheidsrichtlijnen te volgen. 

Volledig anonieme bijdrage aan de wetenschap
Bij de test worden geen persoonsgegevens gebruikt. De uitslag wordt opgevraagd door middel

van een unieke code die alleen in het bezit is van de aanvrager. 

 

“De anonieme gegevens worden gedeeld met de wetenschap en gecombineerd met onze

Griepalert.nl data. Ook vragen we om over 6 maanden nog eens de test te ondergaan om zo

inzicht te krijgen of er verandering is opgetreden omtrent het cholesterol en de hoeveelheid

aan Covid-19 antistoffen”, aldus het platform.

Was het griep of was het Corona? 
Het doel is om van de nood een deugd te maken. Mensen willen weten of ze het virus hebben

doorgemaakt en wij kunnen in die behoefte voorzien middels een veilige en anonieme test voor

€69,99. Daarbij wordt ook inzichtelijk gemaakt of het cholesterol verbeterd kan worden. 

 

Het mes snijdt dus aan twee kanten. Het bevredigt de consumentenvraag en helpt het in kaart

brengen van de verspreiding en intensiteit van het virus. Als er straks meer bekend wordt over

de immuniteit na doormaking van het virus, kunnen deze uitslagen ook gebruikt worden voor

wetenschappelijk onderzoek.  
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