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Herstelbewijs van corona wordt
langer geldig
De geldigheidsduur van het herstelbewijs
voor mensen die corona hebben gehad
wordt verlengd naar een jaar. Voor Tweede
Kamerlid Nicki Pouw-Verweij (JA21) is die
erkenning slechts een eerste stap. „Voor
ons zijn serologische testen onmisbaar.”
Richard de Boer

Den Haag | De coronapas blijft voor
mensen die niet gevaccineerd zijn,
maar in de afgelopen zes maanden
wel corona hebben gehad, een jaar
lang geldig. Dat heeft demissionair
minister Hugo de Jonge besloten naar
aanleiding van het laatste OMT-advies, waarin de wetenschappelijke inzichten over de langdurige bescherming na een doorgemaakte coronainfectie worden erkend.
De uiterlijke geldigheidsduur van
het herstelbewijs dat nodig is voor
een coronapas was tot nu toe 180 dagen, maar wordt verlengd naar 365
dagen. Ook wil De Jonge er in EU-verband voor pleiten dat andere Europese landen hun herstelbewijzen verlengen naar een jaar. „Het is goed dat
hiermee wordt erkend dat natuurlijke immuniteit relatief lang blijft bestaan”, zegt JA21-Kamerlid Nicki
Pouw-Verweij. „Het geeft veel mensen meer bewegingsvrijheid.”
Maar voor het Kamerlid is deze erkenning slechts een eerste stap.
Pouw-Verweij wil dat ook serologische testen, waarmee je antistoffen
tegen corona in het bloed kunt meten, worden toegelaten als middel
voor een herstelbewijs. Haar motie

met die strekking werd in september
unaniem aangenomen door de Tweede Kamer.
„Voor ons zijn serologische testen
onmisbaar om het aantal mensen dat
natuurlijke immuniteit heeft beter
in beeld te brengen. Niet alleen voor
de coronapas, maar ook voor onze
kennis van de verspreiding van immuniteit, zodat we hier gericht beleid op kunnen voeren.”
De motie van Pouw-Verweij legt
minister De Jonge echter naast zich
neer, omdat een serologische test
niet het tijdstip van infectie kan vaststellen en er daarom geen termijn
aan de coronapas kan worden gekoppeld. Ook de verscheidenheid aan antistoffentesten, die niet altijd even
betrouwbaar zouden zijn, vindt de
minister bezwaarlijk. Wie een herstelbewijs wil halen, moet bij de GGD
of een commerciële testaanbieder
positief worden getest.
Wel heeft De Jonge in het Kamerdebat woensdagavond toegezegd om
naar succesvolle buitenlandse voorbeelden van antistoffentesten te kijken.
65 procent heeft antistoffen
Er zijn geen harde cijfers over het
percentage Nederlanders met antistoffen door infectie. Alleen de vaccinatiegraad – momenteel 84,1 procent
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Het is goed dat
hiermee wordt
erkend dat
natuurlijke
immuniteit relatief
lang blijft bestaan

van de volwassen bevolking – wordt
nauwkeurig bijgehouden. Cijfers van
bloedbank Sanquin wezen eerder dit
jaar uit dat antistoffen door infectie
relatief vaak in het bloed zitten bij
jongere leeftijdsgroepen.
Uit het zogeheten PIENTER Corona-onderzoek van het RIVM blijkt dat
afgelopen zomer bijna 65 procent
van de bevolking antistoffen tegen
corona in het bloed had en ongeveer
20 procent een besmetting. Het
RIVM-onderzoek wijst op basis van
5800 bloedmonsters ook uit dat bij 90
procent van de mensen die corona
hebben gehad er na een jaar nog

steeds antistoffen in het bloed zitten
die voor langdurige bescherming zorgen. Ook blijkt dat antistoffen over
de tijd sterker worden en zich beter
binden aan het virus.
Mocht natuurlijke immuniteit
volledig en onbeperkt worden erkend in het coronabeleid, dan zou
dat voor Pouw-Verweij de coronapas
nog niet acceptabel maken. „Wij zijn
alleen realistisch genoeg om in te
zien dat we als kleine partij de coronapas niet zomaar weg krijgen, omdat er een meerderheid voor is. Dus
zolang de pas er is, maken we het
graag zo optimaal mogelijk.”

