
 
  

 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBULLETIN NO. 3 
Dit is het derde 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 maan-

den te laten verschijnen. 

PARTICIPATIE RIVM/LCI EN VWS 
Aan de voorbereiding werken een groot aantal deskun-
digen en organisaties mee. Het RIVM (Landelijke Coör-

dinatie Infectieziektebestrijding) en de afdeling Crisis-
coördinatie van het Ministerie van VWS zijn onder an-

dere twee organisaties die bijdragen aan de totstand-

koming van het scenario. Beide organisaties zijn straks 

ook vertegenwoordigd in de response-cel (voor het le-
veren van het tegenspel). 

  

 

 
 

 
GEEN PR-SPEKTAKEL 
De oefening Bioware wordt geen PR-spektakel. 
Vooraf of tijdens de uitvoering zal er niet actief ex-

tern gecommuniceerd worden over de oefening. De 

oefening is immers niet opgezet als een demonstra-

tieoefening. Om verwarring of onrust te voorkomen 
is het ook tijdens de oefening niet toegestaan om be-

richten over de oefening op social-media te plaat-

sen.  
 

 

 

 

 

 

 

RESPONSE-CEL??? 
Vanuit de zogenaamde response-cel wordt het tegen-
spel (de ‘boze buitenwereld’) geleverd aan de deelne-

mende teams. Het goed en professioneel acteren van de 

response-cel is essentieel voor het goed slagen van de 

oefening. Er is gekozen om de response-cel centraal te 
organiseren zodat eenduidige aansturing en ondersteu-

ning plaats kan vinden. De response-cel wordt gevormd 

door tal van deskundigen, ook uit uw eigen organisatie. 
Organisaties die tegenspel leveren zijn bijvoorbeeld de 

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (RIVM), 

Afdeling crisisbeheersing van VWS, Bevolkingszorg, 

Brandweer en Politie. Namens jouw organisatie zijn er 
ook meerdere tegenspelers actief: collega’s die meer-

dere rollen vertolken en die inbrengen volgens het 

draaiboek. De aspirant-tegenspelers worden via de ei-

gen contactpersonen benaderd. Alle leden van de res-
ponse-cel (circa 50 personen) krijgen tevoren uitge-

breide informatie en instructie. 
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contactpersoon OTO-Limburg: 
clarien.schoeren@mumc.nl 

 
projectleider: Frank Rosier 

rosier@hnwc.nl 
 

OTO LIMBURG 
https://www.nazl.nl 

OTO L I MBURG  VOORBEREID ING OP RAMPEN EN CRISES 

CAUTION 
 

DISASTER PLANS HAVE NO BRAIN 
USE YOUR OWN 



 

CONTACTPERSONEN 
(stand van zaken per 1 oktober 2018) 
 

Laurentius Ziekenhuis  
- Hans Verberkt 

Zuyderland MC  
- Martin Deeder en Ron Thalen 

Maastricht UMC 
- Pedro Penders 

St.Jans Gasthuis 
- Willy Peeters 

VieCuri 
- Ruud Sturznickel 

GGD, GHOR en RAV Zuid Limburg 
- Luc Schrijvers 

GHOR Noord Limburg 
- Ben Rayer 

GGD Noord Limburg 
- Ben Rayer 

Ambulancezorg Limburg-Noord 
- Remco van Zijl       

Koraal Groep 
- Marlie Hoogenboom 

Pantein  
- Kees Lodder 

 
 
 

 
 
 
 

Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg 
- Marijn Verburg 

Cohesie 
- Kristel Munten 

Meditta 
- Marianne Verkuylen en  

Wilma van den Groenendal 

Regionale Huisartsenzorg 
- Nathalie Broens 

Stichting Radar 
- Emmy Cobben 

Cicero Zorggroep*) 
- Volgt 

Zorgcentrum La Providence*) 
- Volgt 

 

Mogelijk volgen nog meer deelnemende organisaties 
*) Onder voorbehoud 
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