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Geachte confrère,
Namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (de minister) reageer ik
hierbij op de brief van Stichting Viruswaarheid (de Stichting) van 13

oktober ji. en uw

rappel van 28 oktober ji.
De Stichting verzoekt de minister in de eerste plaats om het huidige testbeleid te
staken. Op grand van de toepasselijke CE-markering zou de PCR-test namelijk niet
kunnen worden gebruikt om COVID-19 vast te stellen. Het aantal positieve tests zou
dus geen basis kunnen vormen voor ingrijpende maatregelen. In de tweede plaats
verzoekt de Stichting de minister de communicatie over het aantal positieve
testresultaten vanuit de overheid (waaronder oak de GGD's en het RIVM) aan te
passen. De huidige wijze van communiceren zou misleidend en onnodig alarmerend
zijn.
De minister realiseert zieh dat de impact op de samenleving van de maatregelen die
erop gericht zijn om COVID-19 maximaal te controleren, groat is. De minister ziet
echter geen aanleiding tegemoet te kamen aan de verzoeken van de Stichting.
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Hiertoe zij in de eerste plaats verwezen naar de 'Toelichting SARS-COV-2 PCR' van het
RIVM van 12 oktober 2020. Volledigheidshalve is deze toelichting bijgevoegd. Het
betreft een bijlage bij de kamerbrief van de minister van 13 oktober 2020 over de
situatie rondom COVID-19 (kenmerk 1762610-212716-PDC19).
In de toelichting gaat het RIVM in op de betrouwbaarheid van de PCR-test. De PCRtest is wereldwijd de gouden standaard om besmettingen met
SARS-CoV-2 virus aan te tonen. Het percentage positief met de PCR-test terwijl
iemand niet besmet is, een zogenaamde foutief positieve uitslag, is laag. Kortom, bij
klachten in combinatie met een positieve PCR-test dient er vooralsnog van te worden
uitgegaan dat iemand ook daadwerkelijk besmettelijk is voor anderen.
In de tweede plaats zij verwezen naar de 'Richtsnoeren betreffende diagnostische invitrotests voor COVID-19

en hun prestaties' van de Europese Commissie van

15 april 2020 (2020/C 122 I/01). Dit document schetst het regelgevend kader van de
Europese Unie voor hulpmiddelen die worden gebruikt om op COVID-19 te testen en
geeft een overzicht van verschillende soorten tests en hun doeleinden. De richtsnoeren
geven aan dat, wat de wetenschappelijke onderbouwing betreft, de momenteel
beschikbare COVID-19-tests in twee grote categorieën kunnen worden ingedeeld: tests
waarmee SARS-CoV-2 kan worden opgespoord en tests waarmee blootstelling aan
het virus in het verleden kan worden vastgesteld. De PCR-test is één van de twee
subtypes in de eerste categorie. Voorde diagnose van COVID-19 bevelen de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Centrum voor ziektepreventie
en - bestrijding (ECDC) momenteel PCR-tests aan (zie voor de verwijzing paragraaf 3
van de Richtsnoeren).
Van misleidende en onnodig alarmerende communicatie over de testresultaten is geen
sprake. Hiertoe zij verwezen naar de diverse kamerbrieven over de stand van zaken
rondom COVID-19. De meest recente kamerbrief dateert van 27 oktober 2020
(kenmerk 1768828-213030-PDC19). Voorts verwijst de minister naar de presentatie
van het RIVM tijdens de Tweede Kamer briefing van 28 oktober 2020 (bijgevoegd).
Geiet op het voorgaande zal de minister het huidige testbeleid en de wijze van
communiceren voortzetten. De minister ziet geen aanleiding gevolg te geven aan de
verzoeken van Stichting Viruswaarheid.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Tot slot verzoek ik u vriendelijk doch dringend in het vervolg correspondentie aan de
minister inzake Stichting Viruswaarheid tevens aan het kantoor van de Landsadvocaat
te richten. Bij voorbaat dank.
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Met vriendelijke groet,
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
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