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Vragen van de leden Bouwmeester en Wolbert (beiden PvdA) aan de 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over HIV zelftests (ingezonden 
8 april 2014). 

Vraag 1
Kent u het rapport «SOA-testen, zelf doen of laten (doen)»?1 

Vraag 2
Wat vindt u van de ontwikkeling dat steeds meer zelftests in de thuisomge-
ving beschikbaar zijn? 

Vraag 3
Hoe oordeelt u over de conclusie van dit onderzoek, namelijk dat het 
momenteel voor mensen onvoldoende duidelijk is welke zelftests betrouw-
baar zijn en welke niet? Deelt u de mening dat het een bedreiging voor de 
volksgezondheid is wanneer tests met een hoge kans op een false-negative 
uitslag vrij beschikbaar zijn? Deelt u de mening dat het een bedreiging voor 
overdiagnose en overbehandeling is wanneer tests met een hoge kans op 
een false-positive uitslag op de markt komen? 

Vraag 4
Bent u bereid om de kwaliteitsnormen van zelftests aan te scherpen, alsook 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden en beperkingen van dit soort tests? 

Vraag 5
In hoeverre houdt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich momen-
teel bezig met publieke gezondheid en de kwaliteit van zelftests? Indien de 
inspectie zich hiermee niet bezighoudt, wie houdt dan adequaat toezicht op 
de kwaliteit van deze tests? Hoe is het toezicht geregeld op tests die 
momenteel via het internet in het buitenland kunnen worden besteld? Gelden 
hiervoor dezelfde criteria als zelftests die in Nederland verkocht worden? 

Vraag 6
Hoe staat het met de implementatie van de multidisciplinaire richtlijn 
preventief medisch onderzoek en hoe staat het met de ontwikkeling van een 
keurmerk waarin tegemoet wordt gekomen aan de eisen die worden gesteld 

1 www.soaaids.nl
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in deze richtlijn? Zal het keurmerk, verbonden aan deze multidisciplinaire 
richtlijn, zich richten op de aanbieder van de zelftest of op de zelftests zelf? 
Bent u bereid om over de implementatie van deze richtlijn in overleg te 
treden met SOA/AIDS Nederland? 

Vraag 7
Deelt u de mening dat een keurmerk voor zelftests noodzakelijk is om burgers 
te informeren over de kwaliteit van de aangeboden zelftests? Hoe zal duidelijk 
en in begrijpelijke taal worden gecommuniceerd over de kwaliteit en 
gebreken van zelftests en welke rol ziet u hier voor het keurmerk?
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