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AMENDEMENT VAN DE LEDEN AGEMA EN WILDERS
Ontvangen 30 april 2021
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
I
In artikel II, onder a, wordt «ten hoogste een jaar» vervangen door «ten
hoogste vier weken indien de persoon op het moment van afname van de
test was geïnfecteerd en een termijn van ten hoogste veertig uren indien
de persoon op het moment van afname van de test niet was geïnfecteerd».
II
In artikel III, tweede lid, wordt «een jaar» vervangen door «vier weken».
Toelichting
Indieners zijn van mening dat de uitslagen van toegangstesten alleen op
korte termijn relevant zijn en de bewaartermijnen dienovereenkomstig
kort kunnen zijn.
Een negatieve testuitslag is alleen van belang voor de duur van de
toegang die daarmee verkregen wordt, oftewel 40 uur. Daarna verliest de
testuitslag zijn betekenis en is deze uitslag ook in het kader van medische
hulpverlening niet langer relevant. Met dit amendement wordt daarom
geregeld dat de uitslag van een negatieve test niet langer bewaard wordt
dan 40 uur.
Een positieve testuitslag is gedurende een aantal weken van belang
gezien de mogelijke besmettelijkheid naar anderen, ontwikkeling van
klachten en eventuele verdere medische hulpverlening. Ontstaan er geen
klachten dan hoeft ook de testuitslag niet bewaard te worden, ontstaan er
wel klachten dan worden deze opgenomen in het medisch dossier en
hoeft de testuitslag niet in een apart dossier bewaard te worden. Met dit
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amendement wordt daarom geregeld dat de uitslag van een positieve test
niet langer bewaard wordt dan vier weken.
Agema
Wilders
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