
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBULLETIN NO. 6 
Dit is het zesde nieuwsbulletin in de aanloop naar de ke-
tenoefening 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. 

STAND VAN ZAKEN  
De voorbereiding is in volle gang. De verhaallijn met het 
scenario wordt nu in detail uitgeschreven. Iedere orga-

nisatie krijgt in september een eigen draaiboek. Ieder-
een is nu in meer of mindere mate actief bezig met voor-

bereidende activiteiten om de laatste puntjes op de ‘i’ te 

zetten. 

WAARNEMING EN EVALUATIE 
• Ieder deelnemend team wordt waargenomen door 

een onafhankelijke en deskundige waarnemer. Deze 

waarnemer zal ook een coachende rol aannemen, het 

is immers geen examen. Circa een half uur voor het 

einde oefening zal de waarnemer een eerste korte na- 

 

 
 

 

bespreking leiden. Per organisatie zal een evalua-

tieverslag gemaakt worden, deze zal naar verwach-

ting in november gereed zijn. Dit evaluatieverslag 

is overigens alleen voor de organisatie inzichtelijk. 

• Een ander verslag wat gemaakt wordt is een totaal 

verslag van de hele regio Limburg (NAZL-regio). Dit 

verslag wordt voor de bekendmaking eerst bespro-
ken in het ROAZ van november. 

• Ook, het in Limburg ontwikkelde en gevalideerde 

meetinstrument, de Thermometer Incident Prepa-

ratie (TIP) wordt ingezet voor BioWare. Dit instru-
ment maakt het uiteindelijke leerrendement van 

BioWare inzichtelijk op individueel- en teamniveau. 

Hier gaat een nulmeting aan vooraf. De TIP is een 

innovatie die OTO-Limburg samen met de keten-
partners en de Universiteit Maastricht heeft ont-

wikkeld. Het is een digitaal wetenschappelijk geva-

lideerd meet instrument waarmee gemeten kan 
worden in hoeverre een zorginstelling is voorbereid  

 

 
 

 
op rampen en crises. 

De TIP bestaat uit 3 vragenlijsten. Een vragenlijst 
voor de voorzitter crisisteam, een voor de teamlei-

der en een voor de deelnemers aan de oefening. 

Deze vragenlijsten zullen per mail direct na de oefe-

ning aan iedereen worden toegestuurd.  
Vanuit BioWare en OTO hoopt men op een grote res-

ponse vanuit alle deelnemers. Dat zou nl. betekenen 

dat we voor het eerst een wetenschappelijk gevali-

deerde meting kunnen maken waar wij in Limburg 
keten breed staan in de voorbereiding op rampen en 

crises. Een unieke prestatie. 

Wanneer er een grote response komt zal ook de ge-

anonimiseerde database van de TIP worden gevuld. 
Deze kan daarna worden ontsloten voor alle soorten 

onderzoeksvragen vanuit de regio in relatie met ram-

pen en crises. Onderzoeksvragen die het OTO-
programma kunnen steunen in een verdere dooront-

wikkeling en dienstverlening  aan de regio.  
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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 



 

 

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 
Voor alle duidelijkheid nogmaals een opsomming van 
de informatiebijeenkomsten. Alle bijeenkomsten zijn 

identiek, kies er één uit!  
 

AANMELDEN NOODZAKELIJK: 

http://deelnemers.oefeningbioware.nl 
  
• 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 

 
 

 

EEN KETENOVERLEG? 
 

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) kan tij-

dens een ‘ernstige’ uitbraak van een infectie-

ziekte optreden als Operationeel Leider van de 
witte kolom. De DPG is adviserend aan de Voor-

zitter van de Veiligheidsregio. Om aan deze ver-

antwoordelijkheid adequaat gestalte te geven zal 

de DPG op de aangegeven tijden vertegenwoor-
digers/ bestuurders van zorginstellingen in de re-

gio bijeenroepen. Tijdens deze bijeenkomst 

wordt onder andere de huidige situatie in de re-

gio besproken, knelpunten benoemd, afstem-
ming gerealiseerd over de inzet van de beschik-

bare capaciteit en bijvoorbeeld de communicatie 

regionaal gecoördineerd. Natuurlijk wordt ook 
gekeken hoe te anticiperen op mogelijke scena-

rio’s. De bestuurders ontvangen van de betref-

fende GHOR-organisaties nog een aparte uitnodi-

ging met de locatie. Zowel Noord- als Zuid-Lim-
burg hebben ieder een eigen ketenoverleg. Voor 

alle duidelijkheid nogmaals de tijden: 

• 1 oktober 21.00 – 22.00 uur en 

• 3 oktober 21.00 – 22.00 uur 

 

 

AFSPRAKEN T.A.V. SOCIAL MEDIA 
Voor ALLE deelnemers geldt:  

 

Het is NIET TOEGESTAAN om berichten, foto’s of andere 

inhoudelijke informatie via social media (zoals Face-

book, Twitter en Instagram) te verspreiden tijdens de 

oefening. Dit kan onrust voorkomen. Hier wordt door 

de oefenstaf nauwlettend op toegezien.  

 

1. Mocht u benaderd worden door ‘echte’ pers dan 

deze direct verwijzen naar je oefenleider of waarne-

mer. 

2. Bij alle contacten (telefonisch of per mail): geef dui-

delijk aan dat het de oefening BioWare betreft. 

3. Alle berichten vanuit de oefenleiding zijn voorzien 

van het inmiddels bekende logo: 
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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


