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Uitwerking landelijk BCO-beleid voor bewoners in de langdurige zorg 
Onlangs zijn landelijk de maatregelen voor quarantaine en testen aangepast. De expertgroep 
behandeladvies COVID-19 heeft de landelijke maatregelen in overleg met het RIVM vertaald naar beleid 
voor bewoners in instellingen in de langdurige zorg (zie hier voor het beleid voor de medewerkers). Er 
wordt uitgegaan van verschillende situaties: 1) er is één positieve patiënt op een afdeling/woongroep 2) er 
is een uitbraak is (≥2 positieve patiënten) en 3) patiënt is nauw contact van een extern positief geteste 
persoon. In geval van een uitbraak wordt er voor de VG-sector onderscheid gemaakt in situaties die wel 
en niet vergelijkbaar zijn met de situatie in instellingen in de VVT-sector. Het beleid ziet er als volgt uit: 
 

- Algemene uitgangspunten: 
o Zoveel mogelijk aansluiten bij landelijk beleid maar rekening houden met de 

kwetsbaarheid van de bewoners 
o Testen en quarantaine zijn proportioneel in relatie tot de situatie en het risico op 

verspreiding, waar van toepassing wordt op individueel niveau maatwerk geleverd. 
o Pas preventief cohorteren toe: het zo min mogelijk mengen van verschillende groepen 

bewoners en zo min mogelijk uitwisseling van o.a. medewerkers tussen deze groepen. Een 
groep kan ook een kleine locatie zijn. Contacten vinden voornamelijk plaats binnen de 
groep maar het cohort is niet gesloten. Ook zijn externe contacten mogelijk (bijv. uitstapje 
of dagbesteding). Met preventief cohorteren wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er bij 
een (onopgemerkte) besmetting direct een hele instelling/grote groep bewoners besmet 
raakt. 

- Eén positieve patiënt: 
o Positieve patiënt in isolatie; quarantaine van nauwe contacten conform landelijk beleid 

- Onderscheid bij een uitbraak (n≥2) tussen VVT- en VG-sector 
- Uitbraak n≥2 in VVT: 

o Positieve patiënten in isolatie 
o Cohorteren van de groep nauwe contacten rondom de positieve patiënten/afsluiten van de 

kleinst mogelijke eenheid om te voorkomen dat er verspreiding plaatsvindt buiten de 
groep:  

▪ Geboosterden of <8 weken COVID-19 hebben bewegingsvrijheid binnen cohort, 
dus geen dagbesteding of gezamenlijke activiteiten buiten cohort; testen bij 
klachten 

▪ Niet-geboosterden: conform landelijk beleid; als quarantaine op 1-persoonskamer 
niet mogelijk is of niet proportioneel: bewegingsvrijheid binnen cohort; testen op 
dag 0 en 5 + testen bij klachten 

o Zie voor het opheffen van een quarantainecohort het behandeladvies COVID-19. 
Uitbraak n≥2 in VG-sector: 

o In woonsituaties vergelijkbaar met de VVT-sector: zie beleid bij VVT-sector 
o Overige situaties: 

▪ Positieve patiënten in isolatie 
▪ Quarantaine en testen conform landelijk beleid 

- Advies bij bewoner die nauw contact is vanwege extern contact met een positieve persoon 
(bijvoorbeeld na een uitstapje of bezoek dagbesteding): 

o Geboosterden of <8 weken COVID-19 hebben bewegingsvrijheid; testen bij klachten en zo 
mogelijk testen op dag 0 en dag 5 om introductie in de instelling zoveel mogelijk te 
voorkomen.  

o Niet-geboosterden: conform landelijk beleid.  
 
De aanpassing van het behandeladvies volgt binnenkort.  

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
https://www.verenso.nl/themas-en-projecten/infectieziekten/covid-19-coronavirus/behandeladvies-acute-fase-en-nazorg

