
 
 
 
   

Functiebeschrijving Testafnemer 

 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

 

Naam functie:  Testafnemer 

  
Doel van de functie: Het zorgvuldig afnemen van de neus swab monster bij de cliënten. 
 

Rapporteert aan: 
▪ Operationeel manager/supervisor 
▪ Testverwerking supervisor (alleen op kwaliteitsniveau) 

 

Versie: 0.6 – 6 januari 2021 

 
Verantwoordelijkheden: 
▪ Is verantwoordelijk voor het vriendelijk ontvangen van de cliënten in de teststraat; 
▪ Is verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de neus swab monster bij de cliënten 
                conform kwaliteitsprotocollen; 
▪ Het geruststellen indien er bij-effecten ontstaan tijdens de swabafname (bijv. tranen);   
▪ Is verantwoordelijk voor het advies over de verwachtingen van de uitslag richting de cliënt en geeft 
                aanwijzingen naar de uitgang;  
▪ Adviseert cliënten over de verwachtingen van uitslag, geeft aanwijzingen naar de uitgang;  
▪ Is bekend met het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

 
Taken: 
Opstartfase: 
▪ Het doorlopen en voltooien van de e-learning; 
 
Runfase: 
▪ Het verwelkomen en op gemak stellen van de cliënt;  
▪ Het uitleggen en uitvoeren van de testafname volgens procedure, hieronder vermeld: 
▪  Het zorgvuldig afnemen van de neus swab bij de cliënt (drie keer draaien);  
▪ De swab na afname onderin de reageerbuis doen en vijf keer draaien;  
▪ Het omhoog halen van de swab en het knijpen in de reageerbuis, zodat de vloeistof in de reageerbuis 
                komt; 
▪ Het afbreken van de swab aan de bovenkant; 
▪ Het verwisselen van de handschoenen na elke testafname, voor de komst van nieuwe cliënt; 
▪ Het beantwoorden van eventuele vragen vanuit de cliënt;  
▪ Bij problemen, vragen of calamiteiten de nodige ondersteuning vragen bij de supervisor (op  
                kwaliteitsniveau). 

 
Functie-vereisten: 
▪ Minimaal MBO 3 of 4; 
▪ Affiniteit met de zorg (bijv. opleiding of vrijwilligerswerk); 
▪ Technisch vaardig voor het afnemen van neus swab; 
▪ Werkervaring in een dienstverlenende rol is een pré; 
▪ Geen fysieke beperkingen (bijv. gebogen werken richting auto of cliënt). 
▪ VOG screeningsprofiel 45 “Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier” 
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Competenties: 
▪ Sterke communicatieve vaardigheden; 
▪ Nauwkeurig; 
▪ Klantgericht; 
▪ Stressbestendig; 
▪ Samenwerken; 
▪ Verantwoordelijkheidsgevoel; 
▪ Empathisch. 

 
  


