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35 807 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in 
verband met het stellen van tijdelijke regels 
over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding 
van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet 
testbewijzen covid-19) 

Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD 
Ontvangen 5 mei 2021 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In artikel I, onderdeel C, wordt in het voorgestelde artikel 58rc, eerste 
lid, onder b, «uitgevoerd» vervangen door «uitgevoerd, waaronder het 
gebruik van gevalideerde antigeen zelftesten met ten minste 80% 
sensitiviteit». 

Toelichting  

In dit amendement voegen we een grondslag toe om te kunnen kiezen 
voor gevalideerde antigeen zelftesten. 

De indiener is van mening dat de overheid moet anticiperen op 
verschillende scenario’s, óók het scenario als blijkt dat de huidige vaccins 
onvoldoende bescherming bieden tegen nieuwe mutanten. Tevens vindt 
de indiener dat vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen – een 
lock-down – niet houdbaar is als primaire methode om het virus onder 
controle te houden. De basisstrategie van infectiebestrijding bestaat uit 
testen, traceren en isoleren. Tot op heden laat circa één op de drie 
Nederlanders die besmet is met corona zich ook daadwerkelijk testen. 
Laagdrempelig en frequent kunnen testen is van cruciaal belang om 
coronabesmettingen te voorkomen en kunnen escalatie van het virus 
voorkomen. 

Onderhavig wetsvoorstel biedt tot op heden geen mogelijkheden om 
een testbewijs te vergaren op basis van een – al dan niet begeleide – 
gevalideerde antigeensneltest voor thuis (hierna: gevalideerde zelftest). 
Dat vindt de indiener een cruciale denkfout. De indiener is van mening dat 
laagdrempelig testen cruciaal is in een scenario waarin de huidige vaccins 
onvoldoende bescherming bieden tegen nieuwe mutanten. Dit 
amendement voegt de juridische grondslag om wel een testbewijs te 
verkrijgen op basis van een gevalideerde zelftest. Vijftig wetenschappers 
en artsen in de Verenigde Staten deden afgelopen december een pleidooi: 
«widespread and frequent rapid antigen testing is one of the best 
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available public health tools at our disposal today». In de tussentijd zijn 
landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk 
overgegaan tot beschikbaar stellen van gratis gevalideerde zelftesten voor 
thuis. 
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