
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBULLETIN NO. 4 
Dit is het vierde 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. 
 

NETWERKDAG IN HET TEKEN VAN 
KETENOEFENING BIOWARE 
Op dinsdag 15 januari jl. organiseerde OTO Limburg haar 
jaarlijkse netwerkdag crisisbeheersing op de locatie van 

hotel restaurant Oolderhof te Herten-Roermond. Meer 

dan 100 belangstellenden van vele acute- en niet acute 
zorginstellingen uit Noord- en Zuid-Limburg bezochten 

deze dag.  

Tijdens het middagprogramma werd een interactieve 

mini-BioWare oefening uitgevoerd aan de hand van een 

fictieve casus waarbij een arts van één van de aanwezige 

ins tellingen terugkeerde uit Congo met een vermoede- 

 

 
 

 

lijke Ebola besmetting. Zij meldt zich onderweg naar 
huis bij een huisartsenpost nadat zij op haar eerste 

werkdag steeds zieker werd. Hiermee startte een uit-

dagend traject binnen de zorgketen. Hoewel het hier 

slechts één patiënt betreft zien we dat het spel al snel 
op de wagen komt. Allerlei interessante vragen, uitda-

gingen en dilemma’s dienen zich aan: hoe doen we de 

triage?, aan wie melden we dit voorval?, wel of niet in 

quarantaine plaatsen? Welke scenario’s dienen zich 
aan op het moment dat we de laboratoriumuitslag nog 

niet weten? Op welke manier wordt deze patiënt ver-

der behandeld in de spoedzorgketen? Welke preven-
tieve maatregelen moeten we nemen en hoe liggen de 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de 

witte keten? Hoe gaan we de bevolking informeren? 

En wat is de rol van de DPG, de veiligheidsregio, RIVM 
en het ministerie van VWS in deze. Al met al een uiterst 

interessante casus ter voorbereiding op wat de zorg-

sector Limburg later  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

in het jaar te wachten staat.  

Alle deelnemers zijn aan het denken gezet en kunnen 

in de voorbereiding op de oefening hiermee hun voor-
deel doen. Voor een volledig verslag inclusief foto’s en 

presentaties: 
 

http://www.netwerkdag.acutezorg-limburg.nl 
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contactpersoon OTO-Limburg: 
clarien.schoeren@mumc.nl 

 
projectleider: Frank Rosier 

rosier@hnwc.nl 
 

NAZL 
https://www.nazl.nl 

OTO L I MBURG  VOORBEREID ING OP RAMPEN EN CRISES 



 

DEELNEMENDE ORGANISATIES 
(stand van zaken per 1 februari 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BELANGRIJKE DATUMS 
â Voor de deelnemende crisisteamleden op de eigen locatie:  
OEFENMOMENT 1 
- dinsdag 1 oktober van 16.00 – 20.30 uur 

OEFENMOMENT 2 
- donderdag 3 oktober van 16.00 – 20.30 uur 

OEFENMOMENT 3 
- maandag 7 oktober van 18.00 – 21.00 uur 

(Aan oefenmoment 3 nemen alleen strategische crisisteams deel) 
 

â Voor bestuurders van de deelnemende organisaties met de Directeur Publieke Gezondheid (DPG): 

- dinsdag 1 oktober van 21.00 – 22.00 uur en 
- donderdag 3 oktober van 21.00 – 22.00 uur 

(Locatie en verdere informatie volgt t.z.t.) 
 

â Voor leden response-cel: (Voor het tegenspel aan de deelnemende teams uit de eigen organisatie) 

INSTRUCTIE EN INFORMATIEAVOND (verplicht karakter): 
- woensdag 11 september 16.30 – 21.30 uur (incl. buffet)  

en natuurlijk: 
- oefenmoment 1: dinsdag 1 oktober van 15.30. – 20.00 uur 

- oefenmoment 2: donderdag 3 oktober van 15.30 – 20.00 uur 
Locatie: allen in Oolderhof te Herten - Roermond 

Via de contactpersonen in de eigen organisatie ontvangen de potentiele response-celleden nader bericht. 
(De response-cel tijdens het derde oefenoment zal gelet op het thema anders van opzet en omvang zijn en worden 
opgevuld door de oefenstaf zelf). 
 

â Informatiebijeenkomsten toegankelijk voor alle deelnemers. De laatste informatie voor zover deze niet 

ontvangen is tijdens andere OTO-activiteiten over o.a. verwachtingen, opzet en oefenmethodiek. 
- op 19 september van 16.00 – 17.30 of 18.00 – 19.30 uur in het St. Jans Gasthuis in Weert 

- op 23 september van 16.00 – 17.30 uur in het auditorium van het VieCuri MC Venlo  
- op 24 september van 16.00 – 17.30 uur in de Greepzaal (Nivo 4) van het Maastricht UMC+  
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