
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBULLETIN NO. 5 
Dit is het vijfde 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. 
 

INFORMATIE-UITWISSELING  
(TIJDENS DE OEFENING) 
 

Hoe komen alle deelnemers aan de noodzakelijke in-

formatie om een goed beeld te krijgen van de situatie 

en de te verwachten ontwikkelingen? 
• Regulier binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld 

van operationeel team versus crisisbeleidsteam. 

• Met de overige ketenpartners (deelnemers) regulier 

uitsluitend tijdens de oefenmomenten. Berichten of 
vragen uitzenden kan natuurlijk ook overdag maar 

verwacht niet eerder een reactie dan het eerstvol-

gend oefenmoment. 

 

 

 
 

 

• Via de normale kanalen (bijv. inf@ct-berichten van 
RIVM of DCC-berichten naar de GHOR). Krijg je deze 

normaal niet? Dan ook nu niet. 

• Door de response-cel (alle middelen: telefoon, mail) 

Tijdens de oefening is er ‘telefoonboek BioWare’ 
aanwezig met alle telefoonnummers van deelne-

mers en de response-cel. In de response-cel zitten 

o.a. vertegenwoordigers uit jouw eigen organisatie 

die tegenspel geven. Maar ook de partners uit de vei-
ligheidsregio, pers/ communicatie, VWS, RIVM etc. 

• Het online nieuwsportaal. Via dit besloten nieuws-

portaal worden alle media getoond zoals bijvoor-

beeld journaaluitzendingen, kranten en twitter. Jul-

lie ontvangen van jullie eigen oefenleider een week 

tevoren de URL en een gebruikersnaam met wacht-

woord. Het nieuwsportaal is toegankelijk vanaf vrij-

dag 27 september 15.00 uur. Over het nieuwsportaal 

later meer info! 

 

 

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 
Voor een goed verloop en om helderheid te verschaf-

fen in de verwachtingen, de spelregels en de opzet zijn 
er in de laatste maand voor de oefening een aantal in-

formatiebijeenkomsten gepland voor iedereen die 

deelneemt aan de oefening en nog niet eerder tijdens 

een oefening of training is geïnformeerd. 
• 16 september van 16.00 – 17.30 uur  

Greepzaal (Nivo 4) van het Maastricht UMC+ 

• 19 september van 16.00 – 17.30 uur  

St. Jans Gasthuis in Weert 
• 19 september van 18.00 – 19.30 uur  

St. Jans Gasthuis in Weert 

• 23 september van 16.00 – 17.30 uur  

Auditorium van het VieCuri MC Venlo 
• 24 september van 16.00 – 17.30 uur  

GGD Zuid Limburg aan het Overloon in Heerlen 
 

AANMELDEN NOODZAKELIJK: 
http://deelnemers.oefeningbioware.nl 

 

NIEUWSBULLETIN NO. 5  -  APRIL 2019 

contactpersoon OTO-Limburg: 
clarien.schoeren@nazl.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 15 april 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAZORG ALS THEMA VOOR DERDE 
OEFENMOMENT: 7 OKTOBER 
 

Ieder oefenmoment heeft een eigen thema. Het eer-

ste oefenoment op dinsdag 1 oktober staat vooral 
het scenariodenken centraal: Welke knelpunten zijn 

er nu maar vooral: waar gaat het heen, wat kunnen 

we nog meer verwachten? 
 

Tijdens het tweede oefenmoment op donderdag 3 
oktober gaan we de piek ervaren: Hoe houden wij 

(als organisatie en als keten) de continuïteit van zorg 

in stand? 
 

Het derde en laatste oefenmoment op 7 oktober 
staat in het teken van de nafase: Het moment van af-

schaling en de periode van nazorg. Deze fase is erop 

gericht de gevolgen van de crisis op de middellange 
en lange termijn te verminderen. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Tijdens het derde oefenoment zal de druk vanuit de oe-

fenstaf en de berichtgevingen in de media van een an-

dere orde zijn, de hectiek is minder De response-cel is 

qua omvang dan ook een kwart kleiner. Het is tijd voor 
afschaling en de coördinatie van de nazorg: het terug-

gaan naar reguliere werkomstandigheden. Processen 

die opgestart gaan worden zijn bijvoorbeeld: 
• Communicatie naar betrokkenen (medewerkers,  

cliënten, patiënten); 

• eventueel rouwverwerking/ herdenking/ psychosoci-

ale hulpverlening; 
• juridische en financiële zaken (zijn budgetten nog toe-

reikend, wat heeft het ons gekost, is er een tegemoet-

koming in de extra kosten vanuit de overheid); 

• onderzoek en evaluatie (hoe hebben we het gedaan, 
wat moet aangepast worden in de planvorming, waar 

moeten we meer OTO op gaan zetten, is er aanleiding 

voor extern onderzoek). 
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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


