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Advies 20 
Digitale integratie van positieve zelftestuitslagen  

Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 

26 April 2021 

Inleiding Begeleidingscommissie 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een Begeleidingscommissie ingesteld 
die de Minister zal adviseren over digitale ondersteuning bij de bestrijding van Covid-19. De 
begeleidingscommissie brengt naast gevraagde adviezen ook ongevraagde adviezen uit.  

Nu ook de eerste goedgekeurde zelftesten op de markt zijn en deze breder in de samenleving 
gebruikt worden, adviseert de Begeleidingscommissie om burgers een positieve zelftest te kunnen 
laten melden via, bijvoorbeeld, CoronaMelder of Coronacheck. Daarnaast adviseert de 
Begeleidingscommissie de communicatie rondom zelftestuitslagen, en met name de betekenis van 
een positieve en negatieve zelftestuitslag, uit te breiden en aan te scherpen.  

 
(1) Melden van positieve zelftestuitslagen in CoronaMelder   
In het 108ste OMT advies1 adviseert het OMT dat GGD’en meldingen van personen met een positieve 
zelftest ook aan het RIVM door dienen te geven, en vervolgens bron- en contactopsporing op te 
starten, ook als geen confirmatietest in de GGD-teststraat heeft plaatsgevonden. Dit kan vanwege de 
hoge specificiteit (en derhalve laag percentage fout-positieve uitslagen) van de antigeenzelftesten. De 
commissie vindt dat in lijn hiermee gebruikers van zelftesten daarnaast de digitale mogelijkheid moet 
worden geboden om in geval van een positieve zelftestuitslag, deze óók in bijv. CoronaMelder of 
CoronaCheck te kunnen melden, zoals dit in andere landen reeds het geval is. Als hiertoe wordt 
besloten moet echter ook unieke identificatie worden ingericht via, bijvoorbeeld, een QR-code op de 
zelftest. CoronaMelder kan ingezet worden om daarbij extra bewijs (bijvoorbeeld een foto van de 
positieve test of QR-code) te leveren van deze positieve zelftestuitslag. Hiermee wordt de drempel 
van melden door de burger niet alleen verlaagd en houden we nog beter zicht op het aantal SARS-
CoV-2 besmettingen en de verspreiding van het virus, maar kan ook het opstarten van het BCO proces 
versneld worden. Het dringende advies daarbij is dat bij aanpassingen en toevoeging van 
functionaliteit in, bijvoorbeeld CoronaMelder of CoronaCheck, de apps net zo breed toegankelijk 
blijven als deze nu zijn. 
 
(2) Scherp de communicatie rondom zelftesten aan 
Negatieve zelftestuitslagen worden momenteel niet omgezet in een negatief testbewijs. De 
commissie merkt op dat hierover, maar ook over wat een dergelijke negatieve zelftestuitslag 
betekent, nauwelijks en nog niet goed genoeg gecommuniceerd wordt richting de Nederlandse 
burger. De commissie raadt aan om heel spoedig helder te communiceren over de inzet, het gebruik 
en de waarde van zelftesten, en wat een positieve dan wel negatieve zelftestuitslag betekent en 
impliceert voor de burger en dus samenleving.   
 
 
 

 

                                                           
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/12/advies-nav-108e-omt  
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