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CCorona? Even prikken!orona? Even prikken!

Een drivethrough-prikpost om erachter te komen of jeEen drivethrough-prikpost om erachter te komen of je
corona hebt gehad? Bij Innatoss in Oss zijn ze daar alcorona hebt gehad? Bij Innatoss in Oss zijn ze daar al
heel ver mee.heel ver mee.

DE TESTOPSTELLING VAN DE DRIVETHROUGH-CORONAPRIKPOST. FOTO INNATOS
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Pim Dikkers

Oss

Een mobiel laboratorium op een Brabantse parkeerplaats. Mensen
kunnen er met hun eigen auto langsrijden. Arm uit het raam, druppel-
tje bloed afnemen van de vingertop en weer doorrijden. Binnen 24 uur
weet je of je corona hebt gehad.

Klinkt als (verre) toekomstmuziek? Als het aan Innatoss Laboratories
uit Oss ligt, kan het al heel snel werkelijkheid zijn. Binnen enkele we-
ken zelfs. Het bedrijf, een diagnostisch lab gespecialiseerd in infectie-
ziekten, zit in de laatste testfase van een immuuntest.

Oprichter en directeur Anja Garritsen werkt er met haar team nu ruim
twee weken aan. Het doel: kijken of mensen antistoffen hebben aange-
maakt en dus waarschijnlijk immuun zijn voor een nieuwe coronabe-
smetting. ,,Als je weet dat je het gehad hebt, kun je die mensen weer de
straat opsturen. Of zorgpersoneel dat nu thuis zit opnieuw aan het
werk zetten. Die kennis is maatschappelijk en economisch van grote
waarde", stelt Garritsen.

Hoe weet je nou zo zeker of de test daadwerkelijk betrouwbaar (genoeg)
is? Garritsen erkent de risico's. ,,Iedereen met een positieve uitslag
(corona gehad, red.) testen we voor nog meer betrouwbaarheid een
tweede keer."

AntistoffenAntistoffen
Innatoss heeft de afgelopen dagen negentien ex-corona-patiënten ge-
test. Bij zeventien van hen kwam er een positief resultaat uit. ,,Dat be-
tekent dat je ziet dat ze antistoffen aangemaakt hebben. Met die resul-
taten kunnen we ook van mensen die niet officieel getest zijn, aanto-
nen dat ze hoogstwaarschijnlijk corona hebben gehad."

Hoogstwaarschijnlijk, is dat voldoende? ,,Voordat je écht 100 procent
zekerheid hebt, ben je zo twee jaar verder. Die krijg je bijna niet in deze
wereld, immunologie is een lastig vak. We willen niet zolang in een
lockdown zitten, lijkt me. Op basis van wat we nu weten, hebben we
een zekere mate van zekerheid."

Garritsen wil de resultaten van de door haar afgenomen immuuntesten
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delen met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, dat is ge-
vraagd om testen van bedrijven als Innatoss zo snel mogelijk op be-
trouwbaarheid te controleren.

Van het horrorscenario dat zelfs mensen die corona hebben gehad géén
immuniteit opbouwen, daar waar deskundigen het maar niet over eens
worden, wil Garritsen niet uitgaan. Want als dat zo is, zegt ze, zijn we
nog veel verder van huis. ,,Dan heeft een vaccin, waar overal op de we-
reld aan gewerkt wordt, ook geen enkele zin. Op basis van wat ik nu
van het virus weet, denk ik ook niet dat het zo is. Ja, corona is heftig,
maar het heeft ook eigenschappen die ik herken van andere virussen.
Ik geloof erin dat mensen die het gehad hebben geen wandelende vi-
rusbommen meer zijn."

Franse test

Het Osse lab maakt gebruik van een bestaande test van Franse makelij.
Juist daarom kan het ook zó snel. ,,Voor snel resultaat moet je gebrui-
ken wat er al is en niet per se je eigen dingetje willen doen", zegt Gar-
ritsen, die aan de Franse test deeltjes van het coronavirus heeft toege-
voegd.

Zodra er een nieuwe lading tests uit Frankrijk is binnengekomen, volgt
er een tweede proefronde onder ex-patiënten. Daarna kan het snel
gaan, stelt de Innatoss-directeur. ,,We hebben nu één camper als test-
lab ingericht. We kunnen heel makkelijk opschalen naar tien, mis-
schien wel honderd. Er is ook geen BIG-geregistreerd personeel nodig
voor testafname omdat het met een druppeltje bloed van de vinger
gaat. Dat maakt het snel toegankelijk."

En wie gaat het betalen? Garritsen hoopt dat de immuuntest, waarvoor
mensen of bedrijven zich kunnen aanmelden, vergoed gaat worden
door het ministerie van VWS. ,,We doen daar heel hard ons best voor,
maar hebben nog geen antwoord gehad. We zijn voorzichtig ook al aan
het inventariseren bij zorgverzekeraars." Mocht het zo zijn dat mensen
tóch zelf de portemonnee moeten trekken, zijn ze 45 á 50 euro kwijt.

 


