
Traceren  



Aantal uitgevoerde BCO’s 

2

Niet meer alle 
indexen 

worden gebeld

Schakelen in capaciteit en fase om alle indexen te 
kunnen bellen
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Aantal medewerkers  
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28 feb 2020
Eerste 

bevestigde 
Covid-19 
binnen 

Haaglanden

April 2020
Gestart met een 

BCO-team en een 
VVT-team (naast 
bemonsterteam 

en belteam

Juni 2020 zijn 
we gestart 
met het 

SKOT-team

Oktober 2020 
is het CLUS-

team 
opgericht

September 2021 
BCO Portaal 

ingebruikname -
landelijke 

partijen januari 
2022 

Vanaf medio november 
2021: Aantallen werden 

zo groot dat niet alle 
indexen (positieven) 

gebeld konden worden

December 2021
invoering 

bulkmail en 
introductie 
steekproef

Januari 2022 
onderdeel 

traceren onder 
AIB 

Februari 2022 
samenvoeging VVT- CLUS 

Vervallen fasering BCO 
en introductie gesprek op 

maat 

Mijlpalen  

Zomer 2021 
Transitie naar 

regionale 
samenwerking

Vanaf april 2022; forse 
daling aantal cases. 

Werkzaamheden steekproef 
en gesprek op maat. 

Afbouw landelijke schil 

Mei/ juni 2022 
verdere afschaling
afbouw regionale 

schil en introductie 
monitoring & advies 



Van BCO naar Steekproef en 
Gesprek op Maat

• BCO-op-maat werd steekproef + Gesprek op Maat

• Steekproef is voor landelijke surveillance

• Gesprek op Maat sluit aan op informatiebehoefte index

• Is Haags idee, wat inmiddels door veel GGD’en is 
overgenomen

• Alleen terug naar BCO indien situatie erom vraagt  
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Huidige landelijke adviezen 

Testen

• Blijf thuis bij klachten

• Doe een zelftest bij klachten

• Specifieke doelgroepen nog testen bij GGD

Isolatie

• Isolatieduur: minimaal 5 dagen én 24 uur klachtenvrij

• Isolatieduur: maximaal 10 dagen
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Huidige landelijke adviezen 

Contacten

• Geen quarantaine meer voor huisgenoten en nauwe 
contacten

• Vermijd contact met kwetsbare personen tot 10 dagen 
na de laatste blootstelling

• Testen bij klachten met een zelftest
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Paraat staan voor scenario’s 



Toekomst traceren 

Aangepaste doelen van coronabestrijding

• Beschermen van kwetsbaren in de samenleving.

• Het zicht houden op en het inzicht hebben in de verspreiding 
van het virus.

• BCO niet meer hoofdtaak, wel advisering en monitoring

• Wijziging meldingsplicht (verwachting na half juli) 
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Focus team monitoring & advies 

• Bellen van steekproef

• Gesprek op Maat (GoM) bij specifieke doelgroepen

• Uitslaggesprek bij degenen die hun uitslag niet hebben gezien

• Adviseren rondom clusters (inclusief artikel 26)

• Reactief vragen beantwoorden van burgers en instellingen
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