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Aanmelden Testen Bron- en contactonderzoek

Klachten
passend
bij Covid-
19

Inroosteren 
test bij 

teststraat

+
Indien 
positief

Streven 
binnen een 
dag

Opsporen contacten
• Huisgenoten
• Nauwe contacten
• Overige contacten

Indien klachten passend bij Covid-19
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Keten van aanmelden, testen en start BCO
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Verschillen per regio op gebied van BCO

• Er zijn regionale verschillen op het gebied van BCO.

• Regio’s waar het aantal besmettingen en aantal uit te voeren bron- en
contactonderzoeken hoog is, zoals Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam redden het
reguliere bco vorige week niet meer.

• In goed overleg met RIVM is gekozen om risico gestuurd BCO tijdelijk in te voeren.

• Risico gestuurd BCO houdt in dat de regio’s de indexpatiënten, waar mogelijk, vragen
zelf de contactinventarisatie voor te bereiden wat een langere doorlooptijd als gevolg
heeft. Bij risicovolle gevallen wordt het bco altijd volledig door de GGD uitgevoerd.

• De tijdelijke aanpassing van de werkwijze wordt weer verlaten zodra de aantallen positief
geteste mensen in relatie tot de groei van de landelijke BCO pool dit weer toelaten.
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Knelpunten (BCO) 

• Meer nauwe contacten:

•

• Hogere doorlooptijd 

BCO:

• Thuisquarantaine wordt

niet altijd opgevolgd

• Mensen hebben steeds meer contacten. Soms wel

100.

• Aanvankelijk gemiddeld 8 uur nodig voor één BCO,

nu eerder 12 uur (soms zelfs meer) in de drukke

regio’s

• Er wordt niet altijd medewerking verleend aan het

advies om in thuisquarantaine te gaan en blijven.
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Oplossingen

• Versneld opschalen:

• Verdubbeling fte:

• Landelijke schil voor BCO is nu 550 fte. Volledige

capaciteit wordt ingezet, ook al loopt de opleiding

nog.

• De landelijke schil wordt vergroot naar 1050 fte.

• Wij hebben de vraag gekregen om de capaciteit

verder op te schalen met 950 naar 2000 fte.
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• Het testen en BCO is een belangrijk onderdeel in de bestrijding van het virus.

• Voor de effectiviteit is het cruciaal dat mensen de gemaakte afspraken naleven.

Blijf thuis als je klachten hebt

Houd 1,5 meter afstand

Laat je meteen testen bij klachten

• Anders is het ‘dweilen met de kraan open’
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Belang 1,5 meter en thuisblijven bij klachten
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Bedankt voor uw aandacht!
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