
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

NIEUWSBULLETIN NO. 2 
Dit is het tweede nieuwsbulletin in de aanloop naar de 

ketenoefening in de regio Limburg. Dit nieuwsbulletin 

is bedoeld voor alle potentiele deelnemers. Het streven 

is om dit nieuwsbulletin minimaal eens per twee 

maanden te laten verschijnen. 

 

PROJECT- EN STUURGROEP 
Naast projectgroep OTO-Limburg die bestaat uit Ben 

Rayer, Danny ten Berge, Ruth Jongen en Clarien 

Schoeren, is er ook een stuurgroep actief. De 

stuurgroep bestaat uit: 

• Frank Klaassen, DPG regio Limburg-Zuid 

• Saskia Willems, DPG regio Limburg-Noord 

• Miranda Dirx, Manager NAZL en  

• Clarien Schoeren, OTO-Coördinator NAZL 

Frank Rosier zal als projectleider in beide groepen 

participeren. 

 

KLANKBORDGROEP 
Vanuit iedere ‘type organisatie’ zit er één 

vertegenwoordiger in de klankbordgroep. De 

klankbordgroep is adviserend (gevraagd en 

ongevraagd) aan de projectleider. De 

klankbordgroep heeft geen actieve producerende 

rol. De vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk 

voor de uiteindelijke uitvoering of resultaten van de 

oefening. De leden hebben geen mandaat van de 

sector die hij/zij vertegenwoordigd maar behartigd 

de inhoudelijke belangen van de eigen sector in het 

totale proces. Voor de leden geldt een embargo op 

de inhoudelijke aspecten van de oefening. 

DOEL VAN DE OEFENING 
In het eerste nieuwsbulletin is het hoofddoel van de 

oefening al beschreven. Dit hoofddoel is 

onderverdeeld in een viertal subdoelen:  

 

 

Subdoel 1 (organisatie/instellings-gericht) 

Uitvoering geven aan de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 

instelling/organisatie tijdens crisisomstandigheden 

om verantwoorde zorg te kunnen blijven leveren. 
 

Subdoel 2 (ketengericht) 

Het op een gestructureerde wijze samenwerken 

binnen de zorgketen met als doel een zo optimale 

zorgverlening te realiseren. 
 

Subdoel 3 (Crisis)communicatie) 

Het op adequate wijze uitvoering geven aan de interne 

communicatie, voorlichting aan betrokkenen en de 

externe communicatie in afstemming met overige 

organisaties. 
 

Subdoel 4 (Informatie uitwisseling) 

Het op adequate wijze uitvoering geven aan de 

informatie-uitwisseling tussen de betrokken 

instellingen/organisaties. 
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contactpersoon OTO-Limburg: 
clarien.schoeren@mumc.nl 

 
projectleider: Frank Rosier 

rosier@hnwc.nl 
 

OTO LIMBURG 
https://www.otolimburg.org 
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OPENBARING VIRUS

(BEELDVORMING)
VOOR DE PIEK

(SCENARIODENKEN)
OP DE PIEK

(DISBALANS)
AFSCHALEN

(NAZORG)

OEFENMOMENT 1 OEFENMOMENT 2 OEFENMOMENT 3

BERICHTGEVINGEN O.A.:
PERS, SOCIAL MEDIA,
INF@CTBERICHTEN, 
DCC-BERICHTEN VWS 16.00 – 20.30 UUR 16.00 – 20.30 UUR 18.00 – 21.00 UUR

KETEN-OVERLEG KETEN-OVERLEG

21.00 – 22.00 UUR 21.00 – 22.00 UUR

Don. 3 okt. 2019 Ma. 7 okt. 2019Din. 1 okt. 2019Za t/m Ma. 28-30 
sept. 2019

De verhaallijn omvat een periode van 9 dagen, iedere dag is één week. Er zijn een drietal vaste oefenmomenten waarop de 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 

Alleen voor bestuurders van de deelnemende zorginstellingen: 1 oktober van 21.00 – 22.00 uur en 3 oktober van 21.00 – 22.00 uur 


