
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

NIEUWSBULLETIN NO. 1 
Dit is het eerste nieuwsbulletin in de aanloop naar de 

ketenoefening in de regio Limburg. Dit nieuwsbulletin 

wordt verstuurd naar de direct betrokkenen en de con-

tactpersonen van de deelnemende organisaties en van 

daaruit verder verspreid onder de deelnemers. Het 

streven is om dit nieuwsbulletin minimaal eens per 

twee maanden te laten verschijnen. 

EEN KETENOEFENING? 
In het bestuurlijk ROAZ van 21 november 2017 is het 

besluit genomen om deze ketenoefening te organise-

ren. OTO-Limburg als onderdeel van Het Netwerk Acute 

Zorg Limburg zal fungeren als opdrachtgever. Het is een 

methode om niet alleen de voorbereide crisisorganisa-

tie binnen één organisatie te testen, maar juist ook de 

interactie met én de samenwerking tussen organisaties 

in de zorgketen. 

DOEL VAN DE OEFENING 
Op basis van het door het ROAZ vastgestelde Meer-

jarenbeleidsplan OTO-Limburg 2016-2018 wordt 

gepleit voor een sterke keten. Vanuit dat oogpunt is 

het doel van de oefening als volgt omschreven: 

 

‘Het maken van een foto van de vaardigheid die 

wij als regio hebben om in de keten samen te wer-

ken. Daarbij sporen we verbeterpunten op voor die 

samenwerking, zolang die samenhangen met de 

basisvereisten crisisbeheersing’. 

 

WANNEER? 
De oefening wordt gehouden in de periode van: 

 

28 september t/m 7 oktober 2019 

METHODE 
“Het op tactisch en strategisch niveau beoefenen van 

organisaties in de zorgketen binnen de regio van het 

NAZL en de interactie met en de samenwerking tussen 

die organisaties.” 
 

Met andere woorden: er zullen geen fysieke slachtof-

fers aan te pas komen, het is geen operationele oefe-

ning. Dat het scenario een grootschalige infectieziekte 

betreft met ernstige gevolgen, is geen verrassing, het 

type micro-organisme(s) echter wel. U wordt niet 

overvallen, u ziet het aankomen, aan u de uitdaging 

om staande te blijven. U staat er echter niet alleen 

voor…. 

 

Mocht u, of uw organisatie nog niet gereed zijn: 

Benut de nog resterende anderhalf jaar! 
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contactpersoon OTO-Limburg: 
clarien.schoeren@mumc.nl 

 
projectleider: Frank Rosier 

rosier@hnwc.nl 
 

OTO LIMBURG 
https://www.otolimburg.org 

O TO  L I MB U RG   VOO RB EREI DI NG  O P RAM P E N EN CRI S ES  



 

BASISVEREISTEN 
Het doel van de oefening zoals omschreven is geens-

zins bedoeld om een finaal waardeoordeel te geven. 

Het is bedoeld om op een beeld te krijgen hoe de deel-

nemende zorginstellingen/organisaties als individuele 

schakels en als keten in zijn geheel voorbereid zijn. Om 

dit te realiseren worden niet alleen eisen gesteld aan 

de mate van voorbereid zijn van de individuele deelne-

mende partijen, maar vooral aan de onderlinge samen-

hang en samenwerking. Men kan immers pas multidis-

ciplinair functioneren wanneer het monodisciplinair 

voor elkaar is. Het gaat in op die aspecten die bij eva-

luaties van recente incidenten vaak als tekortkoming in 

de kritische succesfactoren worden beschreven: 

• melding en alarmering 

• leiding en coördinatie,  

• op- en afschaling,  

• informatievoorziening en 

• crisiscommunicatie 

 

 

 

DEELNEMENDE ORGANISATIES 
Aan de oefening nemen een groot aantal zorginstellin-

gen deel zoals de ziekenhuizen, huisartsenorganisaties   

GGD’en, RAV’en, GHOR-regio’s en een aantal V&V-or-

ganisaties. In het volgende nieuwsbulletin zal een vol-

ledig overzicht worden gegeven inclusief de primaire 

contactpersoon per instelling. 

OEFENMOMENTEN 
In de periode van 28 september t/m 7 oktober 2019 

speelt zich de verhaallijn af. Echter, er zijn slechts een 

drietal vaste oefenmomenten waarop de tactisch/ 

strategische crisisteams tegelijkertijd actief zijn:  
 

• voor de piek: 1 oktober 2019 16.00 – 20.30 uur 

• op de piek: 3 oktober 2019 16.00 – 20.30 uur 

• na de piek: 7 oktober 2019 18.00 – 22.00 uur 
 

OEFENFUNCTIES 
Leren: …. het vergroten of op peil houden van kennis, 

vaardigheden en/of attitude 

Onderzoeken: ….het beproeven van voorgestelde 

werkwijzen en 

Testen: ….zijn voorgestelde werkwijzen uitvoerbaar 

en effectief zijn voor de doelgroep  

KLANKBORDGROEP 
Vanuit iedere ‘type organisatie’ zitten er één of twee 

vertegenwoordigers in de klankbordgroep. De klank-

bordgroep is adviserend (gevraagd en ongevraagd) 

aan de extern projectleider. 

OPDRACHTGEVER 
De ketenoefening BIOWARE wordt gefinancierd con-

form de beschikbaarheidsbijdrage OTO (voorheen 

OTO-stimuleringsgelden) van het ministerie van VWS. 

Deze gelden worden beheerd door de OTO-

coördinator van OTO-Limburg, Clarien Schoeren. Het 

NAZL fungeert als formele opdrachtgever in nauwe af-

stemming met de beide Directeuren Publieke Gezond-

heid (DPG).  

 

 

PROJECTLEIDING  
De projectleiding is in handen van Frank Rosier. Frank 

is partner/adviseur bij Het Netwerkcentrum opge-

schaalde zorg en heeft eerder dergelijke complexe oe-

feningen met succes voorbereid en uitgevoerd. 
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