ssiv
~ft'

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag

Gezondheidsraad
T.a.v. de heer prof. dr. B.J. Kullberg
Postbus 1652
1500 BB DEN HAAG

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.n1
Inlichtingen bij

Datum
Betreft

Kenmerk
1798930-215927-PDC19

Adviesaanvraag Gezondheidsraad inzake ethisch kader
uitgebreid testprogramma

Geachte heer Kullberg,
De COVID-19 pandemie houdt heel het land als sinds maart bezig. Veel van de
maatregelen, die we genoodzaakt zijn te nemen om de verspreiding van het virus
een halt toe te roepen, hebben impact op de samenleving. Dit geldt ook voor het
testbeleid. Zeker omdat we steeds meer en ook op andere wijze gaan testen en de
uitslagen van testen willen gaan inzetten.

Bijlage(n)

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Tijdens het Tweede Kamer debat over corona op 18 november jl. heeft de heer
van der Staaij (SGP) mij gevraagd om niet alleen voor vaccinaties advies te
vragen over een ethisch kader, maar om dit ook te doen voor een uitgebreid
testprogramma. Ik heb hem toegezegd hier gevolg aan te geven, omdat ik het
belangrijk acht dat we ook voor uitgebreid testen kijken naar de ethische en
juridische kaders. Daarom wil ik de commissie Ethiek en Recht van de
Gezondheidsraad om advies vragen ten aanzien van een uitgebreid
testprogramma.
Adviesaanvraag
Het kabinet verkent de mogelijkheden om de samenleving waarin het virus nog
steeds rondgaat meer te openen door een veel laagdrempeliger testbeleid. Daarbij
is de gedachte tweeledig. Ten eerste draagt het bij aan het indammen van de
virusverspreiding. Bij een hoge deelnamegraad zullen meer mensen met een
virusbesmetting worden opgespoord, waarna gericht preventieve maatregelen
getroffen kunnen worden. Tegelijkertijd zou aan mensen die zich recent hebben
laten testen en een negatieve testuitslag hebben meer bewegingsvrijheid kunnen
worden geboden, omdat het risico dat zij anderen ongemerkt besmetten zeer
gering is. Daarom wil het kabinet een laagdrempelig testprogramma uitwerken
waarmee naast incidentgericht (frequent) testen ook de mogelijkheid wordt
geboden om door testen toegang tot sociale en economische activiteiten te
verkrijgen. Het bij zich dragen van een - al dan niet gedigitaliseerd ‘coronapaspoort' zou hiervan het bewijsstuk kunnen zijn.
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Ik vraag de Gezondheidsraad mij te adviseren:
onder welke voorwaarden een (digitaal) 'coronapaspoort' ethisch en juridisch
verantwoord kan worden ingezet bij het verstrekken van toegang tot:
•
•
•
•
•
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onderwijsinstellingen;
zorginstellingen, zoals verpleeghuizen;
publieke voorzieningen;
werkomgeving; en
sociale gelegenheden zoals horeca, uitgaansgelegenheden of
(sport)evenementen.

Ik verzoek de Gezondheidsraad, na eerder overleg, mij half januari 2021 dit
advies te verstrekken.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezond eid,
Welzijn en Sport,
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