
 
 
 

Het CORONAthuis onderzoek 
 

Informatiebrief 
  

Geachte heer/mevrouw, 
 

U ontvangt deze brief omdat u getest bent op het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2. Indien deze test 

positief is en u niet alleen woont, zouden wij uw hulp, en die van al uw huisgenoten, willen vragen 

voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek maakt deel uit van het Europees project 

RECOVER (Rapid European COVID-19 Emergency Research response) en onderzoekt de 

verspreiding van het virus binnen een huishouden. Dit onderzoek is essentieel om het virus beter te 

begrijpen en de meest geschikte maatregelen te kunnen nemen bij een eventuele volgende piek van 

de epidemie. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Ook nadat u en uw huisgenoten toestemming 

hebben gegeven om deel te nemen, kunnen jullie er te allen tijde en zonder gevolgen mee stoppen. 

 

Wat deelname inhoudt  

Indien uw test positief is, u niet alleen woont en u geïnteresseerd bent om deel te nemen, ontvangt u 

van ons uiteraard extra informatie en alle benodigdheden voor deelname. Maar, kort samengevat 

betekent deelname voor u en uw huisgenoten het volgende: 

1) De aanwezigheid van het virus in de andere leden van uw huishouden wordt opgespoord met 

een keel- en neuswisser (minder vervelend dan de diepe neuswisser die bij u werd gebruikt). 

2) De aanwezigheid van antilichamen wordt opgespoord via een vingerprikbloedstaal. 

3) Symptomen binnen het huishouden worden opgevolgd met een dagboek-app. De COVapp, 

een smartphone applicatie, leidt u ook verder doorheen het onderzoek. 

4) Bij een nieuwe infectie in het huishouden, wordt deze persoon opnieuw gevraagd om een 

keel- en neuswisser af te nemen om het virus op te sporen. 

5) Op het einde van het onderzoek wordt van alle huisgenoten opnieuw via een 

vingerprikbloedstaal de aanwezigheid van antilichamen opgespoord. Zo kan ook bij wie geen 

symptomen vertoonde contact met het virus vastgesteld worden.  

6) Bij kleine kinderen met pamper wordt ook een stoelgangsstaal gevraagd bij de start van het 

onderzoek en indien ze symptomen hebben. 

De resultaten van al deze testen zal u pas ontvangen na afloop van het onderzoek. Om de stalen te 

nemen, krijgt u al het noodzakelijke materiaal en de nodige begeleiding. Een medewerker van de 

Universiteit Antwerpen zal na afname alle stalen komen ophalen. 

 

Wat te doen als u bereid bent om deel te nemen aan dit onderzoek? 

1) Indien uw test positief is, ons binnen de 48 uur uw contactgegevens bezorgen op het 

nummer +32 475 971 639 of per e-mail aan CORONAthuis@uantwerpen.be  

2) Als wij u contacteren, enkele vragen beantwoorden om na te gaan of u met uw huishouden  

in aanmerking komt voor dit onderzoek. 

3) Indien u kan deelnemen en een medewerker van de Universiteit Antwerpen opnieuw contact 

met u opneemt, een afspraak maken voor de levering van het nodige materiaal. 

4) Met alle huisgenoten het toestemmingsformulier tekenen om zelf en met heel uw huishouden 

officieel deel te nemen aan dit onderzoek. 

 

Voor extra informatie kan u altijd terecht via e-mail aan CORONAthuis@uantwerpen.be. 

Wij danken u alvast voor uw aandacht en wensen u een spoedig herstel. 
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