
> Retouradres  Postbus 2518  6401 DA  Heerlen

Stadsplateau 1 
3521 AZ  Utrecht 
Postbus 2518 
6401 DA  Heerlen 
T 088 120 5000 
www.igj.nl 

Inlichtingen bij 
Meldpunt IGJ 
T +31 (0)88 120 50 00 
E meldpunt@igj.nl 

Ons kenmerk 
V2026006/2020-
2555371/GR/hh 

Pagina 1 van 2 

Datum 19 november 2020 
Betreft Uitvoeren antigeen sneltesten bij juiste temperatuur 

Geachte heer/mevrouw, 

Eerder deze maand stuurde De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna de 
inspectie) u een brief met als kenmerk V2026006/2020-2550173/RW/db. De 
Inspectie stuurde deze brief omdat u mogelijk antigeen sneltesten voor SARS-
CoV-2 afneemt. 

In deze brief bracht de inspectie het geldend wet- en regelgevend kader en de ter 
zake doende richtlijnen onder uw aandacht. Ook kondigde de inspectie aan 
steekproefsgewijs inspectiebezoeken te gaan afleggen. De afgelopen weken 
bezocht de inspectie inderdaad steekproefsgewijs een aantal testfaciliteiten. 

Daarbij deed de inspectie een aantal bevindingen, waarvan zij de volgende 
onmiddellijk onder uw aandacht brengt. 

Het is de inspectie opgevallen dat bij verschillende faciliteiten de antigeen 
sneltesten niet bij de juiste temperatuur werden afgenomen. Veel antigeen 
sneltesten worden in de open lucht afgenomen en uitgevoerd, of in een ruimte die 
rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staat. De meeste antigeen 
sneltesten dienen, volgens de gebruikshandleiding echter bij een temperatuur 
tussen 15 en 30 graden Celsius te worden uitgevoerd. 

Buiten wordt het kouder en daarom zal deze gebruikstemperatuur op veel locaties 
niet meer vanzelf worden gehaald. 

De inspectie dringt er daarom bij u op aan de antigeen sneltesten volgens de bij 
de test geleverde gebruikshandleiding uit te voeren, waaronder de in de 
gebruikshandleiding genoemde temperatuur. De betrouwbaarheid van de 
testuitslag is onvoldoende geborgd indien de gebruiksaanwijzing niet wordt 
gevolgd. 

http://www.igj.nl/
mailto:meldpunt@igj.nl


Datum 
19 november 2020 

Ons kenmerk 
V2026006/2020-
2555371/GR/hh 

Pagina 2 van 2 

De inspectie blijft de komende tijd steekproeven uitvoeren bij testfaciliteiten waar 
antigeen sneltesten worden gebruikt. Een onaangekondigd inspectiebezoek kan 
daar deel vanuit maken.  
Als de inspectie situaties aantreft waar niet conform de bestaande normen wordt 
gewerkt, zal zij maatregelen nemen. 


