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Agenda
1. Juni – iedereen met klachten testen, en BCO als positief

2. Testen
Hoe gaat testen in zijn werk
Opschaling testcapaciteit
Indien positief:

1. Bron- en contactonderzoek (BCO) 
Hoe gaat BCO in zijn werk
Opschaling van de BCO-capaciteit

1. Landelijke coördinatiestructuur
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Huidige situatie uitgevoerde testen per doelgroep

20/5/20

- Aantal uitgevoerde pcr testen door 
GGD’en in de periode 11 april tot en 
met 14 mei.

- In dit overzicht zijn ook de aantallen 
medewerkers van het po, kdv en 
jeugdtrainers meegenomen.

- Het aantal testen overig: het aantal 
niet zorgmedewerkers die zijn getest 
bij de ingerichte testfaciliteit door de 
GGD.

Bron: GGD GHOR Corona Monitor – 15-05-2020
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Juni iedereen met klachten testen, BCO indien positief

20/5/20

* Capaciteit: GGD teststraten, Zorginstellingen, Laboratoria, Huisartsen
Bron: benodigde BCO en testen, basisgegevens RIVM 23 april 2020 - 5% (afgestemde bandbreedte 2%-8% BCO)
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Tot juni 
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De gegevens worden 
aangepast zodra nieuwe 
kengetallen van RIVM beschikbaar 
zijn.



Keten aanmelden – testen – BCO 
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Aanmelden Testen Bron- en contactonderzoek

Aantallen / 
dag

Uitvoering

Klachten 
passend 
bij Covid-
19

Inroosteren 
test bij 

teststraat

+
Indien 
positief

~30.000

• Begin juni: 
landelijk 
telefoonnummer

• Eind juni: ook 
online via een 
webportaal

~30.000

• GGD teststraten 80%
Overige 20%:
• Zorginstellingen
• Laboratoria
• Huisartsen

• Melding dat 
uitslag bekend is

• Inhoud uitslag via 
telefoon en later 
via webportaal

600-2.400

GGD

Melding 
binnen een 
dag

Opsporen contacten
• Huisgenoten
• Nauwe contacten
• Overige contacten

Indien klachten passend bij Covid-19

• Mondeling en schriftelijk
• GGD'en + callcenter (outbound)
• Bij complexe gevallen: GGD 

regio



Hoe gaat dat testen in zijn werk?

1. Het is juni

2. Je hebt klachten die passen bij COVID-19

3. En dan?

20/5/20

Uitslag
Zo snel mogelijk, in ieder 

geval binnen een dag

Instructie
Over de procedure, 

inclusief de tijd en locatie 
voor afname van de test

Afname
Op een testlocatie bij de 
patiënt in de buurt wordt 

een test afgenomen

Aanmelding
Telefonisch bij een 

callcenter
Later ook via een online 

webportaal
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Opschalen testen
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Opschaling in Friesland

Circa 30.000 per dag,  (1800 per miljoen inwoners)
1 testlijn doet er 240 per dag (30 per uur)
Landelijk dus 125 testlijnen nodig in juni. 

Afhankelijk van inwoners per regio 4-8 testlijnen per GGD
Bemensing: 6 personen per testlijn (admin,logistiek,monster)
 7 dagen per week dan 24-48 mensen per GGD nodig.

NOOT:  GGD’en voeren lang niet alle testen uit, ziekenhuizen, huisartsen, instellingen 
voor langdurige zorg doen deel testen. 

UITGAANDE VAN: voldoende beschikbaarheid testmateriaal, laboratorium-capaciteit en 
PBM, monsterafname in teststraat, internetafhandeling (en callcenter); Exclusief extra 
verzoeken zoals ‘non-covid-verklaringen’ voor reizen
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Bron- en contactonderzoek (BCO) 
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Conform de LCI-richtlijn van het RIVM

Bronopsporing Contactonderzoek

Wij vragen elke patiënt waar 
hij/zij de infectie mogelijk denkt 
te hebben opgelopen.

Wij zijn alert op bijzondere 
clustering van cases. Op basis 
van nader onderzoek kunnen 
aanvullende maatregelen 
worden genomen.

Bij elke patiënt Bij elke bevestigde patiënt

Wij initiëren bij elke patiënt het contactonderzoek binnen een 
dag na de melding van (laboratorium)bevestigde COVID-19.

Contacten worden onderscheiden in 3 categorieën.

Huisgenoten Overige nauwe contacten Overige (niet nauwe) contacten

GGD informeert huisgenoten 
mondeling en schriftelijk 

(volgens richtlijn).

GGD informeert nauwe 
contacten mondeling 

en schriftelijk (volgens richtlijn).

GGD zorgt dat overige (niet 
nauwe) contacten worden 

geïnformeerd 
(volgens richtlijn).
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Index, huisgenoten en nauwe contacten worden gebeld op dag 1, 
rond dag 7 en dag 14



Opschalen FTE’s bron- en contactonderzoek
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Bron: benodigde BCO en testen, afgestemde bandbreedte 2%-8% BCO

Opschaling nodig om aan de landelijke vraag naar BCO’en te kunnen voldoen
GGD past opschalingsplan aan op basis van het aangescherpte protocol
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Benodigde landelijke BCO capaciteit
Aantal BCO per dagScenario’s 

Gebaseerd op 
maximaal aantal 
testen dat verwacht 
wordt percentage 
positieve testresultaten

Bovengrens: 8% 
positieve testresultaten 
Ondergrens: 2% 
positieve testresultaten

Geschatte vraag naar BCO dient continu 
gemonitord te worden o.b.v. analyses en 
prognoses op beschikbare testcapaciteit, 
testgebruik en % positieve testresultaten
• GGD’en verwachten een vraag naar BCO zoals 

voorspeld in het ondergrens scenario 
(benodigd 800 FTE, waarvan reeds 670 FTE 
opgeschaald) , 

• GGD’en zullen zich landelijk voorbereiden om 
aan de mogelijke vraag in het bovengrens 
scenario te kunnen voldoen (3200 FTE, dmv
flexibele schil binnen 24u in te zetten)
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Benodigde FTE’s
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25 GGD regio’s
Directeuren Publieke Gezondheid

Landelijke samenwerking
GGD GHOR Nederland 

Landelijke coördinatiestructuur bij GGD GHOR 
Nederland

Kern van de opschaling
• Landelijk programmateam samengesteld 

met als taken:
• Realisatie landelijke capaciteit via 

externe partners
• Regie op benutting capaciteit
• Coördinatie inzet vrijwilligers nazorgteam
• Landelijke samenwerking met het 

ministerie van VWS en het RIVM
• Monitoring landelijke gegevens
• Eenduidige communicatie
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Bedankt voor uw aandacht!
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