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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
ministerHugode Jongebeslotennaar
aanleiding van het laatste OMT-ad-
vies,waarindewetenschappelijke in-
zichten over de langdurige bescher-
ming na een doorgemaakte corona-
infectie worden erkend.

De uiterlijke geldigheidsduur van
het herstelbewijs dat nodig is voor
een coronapas was tot nu toe 180 da-
gen, maar wordt verlengd naar 365
dagen. Ook wil De Jonge er in EU-ver-
band voor pleiten dat andere Europe-
se landen hun herstelbewijzen ver-
lengen naar een jaar. „Het is goed dat
hiermee wordt erkend dat natuurlij-
ke immuniteit relatief lang blijft be-
staan”, zegt JA21-Kamerlid Nicki
Pouw-Verweij. „Het geeft veel men-
sen meer bewegingsvrijheid.”

Maar voor het Kamerlid is deze er-
kenning slechts een eerste stap.
Pouw-Verweij wil dat ook serologi-
sche testen, waarmee je antistoffen
tegen corona in het bloed kunt me-
ten, worden toegelaten als middel
voor een herstelbewijs. Haar motie

met die strekking werd in september
unaniem aangenomen door de Twee-
de Kamer.

„Voor ons zijn serologische testen
onmisbaar omhet aantalmensen dat
natuurlijke immuniteit heeft beter
in beeld te brengen. Niet alleen voor
de coronapas, maar ook voor onze
kennis van de verspreiding van im-
muniteit, zodat we hier gericht be-
leid 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 vast-
stellen en er daarom geen termijn
aan de coronapas kanworden gekop-
peld. Ook de verscheidenheid aan an-
tistoffentesten, die niet altijd even
betrouwbaar zouden zijn, vindt de
minister bezwaarlijk. Wie een her-
stelbewijswil halen,moet bij deGGD
of een commerciële testaanbieder
positief worden getest.

Wel heeft De Jonge in het Kamer-
debat woensdagavond toegezegd om
naar succesvolle buitenlandse voor-
beelden van antistoffentesten te kij-
ken.

65 procent heeft antistoffen
Er zijn geen harde cijfers over het
percentage Nederlanders met anti-
stoffen door infectie. Alleen de vacci-
natiegraad –momenteel 84,1procent

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 Coro-
na-onderzoek vanhet RIVMblijkt 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
5800bloedmonsters ookuit dat bij 90
procent van de mensen die corona
hebben gehad er na een jaar nog

steeds antistoffen in het bloed zitten
die voor langdurigebeschermingzor-
gen. Ook blijkt dat antistoffen over
de tijd sterker worden en zich beter
binden aan het virus.

Mocht natuurlijke immuniteit
volledig en onbeperkt worden er-
kend 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 coro-
napas niet zomaar weg krijgen, om-
dat er een meerderheid voor is. Dus
zolang de pas er is, maken we het
graag zo optimaal mogelijk.”
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