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VERSLAG JAARLIJKSE NETWERKDAG OTO LIMBURG 

 

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. De dag stond in het teken van een kick-off bijeenkomst voor 

de ketenoefening BioWare die later dit jaar gaat plaatsvinden. 

Voor aanvang van het programma vroeg de organisatie een moment stilte ter nagedachtenis 

aan het overlijden van de eigenaar van de Oolderhof in de week voorafgaande aan deze 

netwerkdag.  

Na een welkomstgroet van Clarien Schoeren (NAZL) en een korte inleiding van dagvoorzitter 

Gert-Jan Ludden (SVDC) nam Clarien als eerste spreker het woord. Zij gaf een toelichting op 

het meerjarenbeleidsplan OTO Limburg 2019-2021 en het regionaal jaarplan crisisbeheersing 

en OTO Limburg 2019. Zij accentueerde daarbij de doelstellingen: een gezamenlijk 

zelfbewustzijn van de Witte Keten in crisisbeheersing; samenwerken tussen de 

zorginstellingen waarbij de koppelvlakken worden gesloten; melding en alarmering; 

informatiemanagement; leiding en coördinatie en het profileren en positioneren van de 

crisisorganisatie. Uit het jaarplan blijkt dat er in 2019 weer diverse uitdagende projecten 

worden gerealiseerd, de kennisplatforms weer actief zullen zijn en het digitale kennis- en 

adviescentrum (KANO) wordt geïmplementeerd. 

Na de inleidende presentatie was het woord aan de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) 

van de veiligheidsregio Limburg-Noord, de heer Henk Janssen. Hij gaf aan dat het exact 20 

jaar geleden is dat de GHOR is opgericht. De ‘Witte Keten’ rammelde destijds en toen is er 

voor gekozen de GHOR als ketenregisseur te laten optreden. De afgelopen twee decennia is 

er veel verbeterd en heeft ook het ROAZ met onder meer het OTO-stimuleringsprogramma 

zijn intrede gedaan. De DPG die op het snijvlak van de zorgsector en het openbaar bestuur 

functioneert gaf aan dat de oefening BioWare een prachtig moment is om met alle 

ketenpartners in de zorg invulling te geven aan een gezamenlijk oefening op tactisch en 

strategisch niveau. Plannen maken is goed, maar kennisverbreding, ervaring opdoen, 

benutten van het netwerk, gebruik maken van de daartoe in het leven geroepen 

opschalingsstructuren, improviseren en leiderschap is nog beter zo stelde hij. Allemaal 

ingrediënten die in de aanloop naar en tijdens de oefening worden beproefd. 

Na de presentatie van de DPG werden alle disciplines binnen de Witte Keten in de 

gelegenheid gesteld een korte presentatie te verzorgen. De organisatie had de inleiders  

gevraagd in te gaan op hun corebusiness, de uitdagingen bij een grootschalige infectieziekte 

uitbraak, het verwachtingspatroon in de samenwerking binnen de keten en wat de 

zorginstelling zelf voor die keten zou kunnen betekenen. 
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Namens de GGD Limburg-Zuid spraken  Luc Schrijvers  en Patricia Senden met 

ondersteuning van Ellen Crousen. Duidelijk werd dat de organisatiestructuur van de GGD in 

Limburg-Zuid afwijkend is van andere GGD-en. In Limburg-Zuid gaat de GGD over zowel de 

acute gezondheidszorg als de publieke gezondheidszorg. Het onderscheid tussen GRIP en 

GROP werd nog eens duidelijk uiteengezet en aan de hand van een filmpje werd de 

crisisorganisatie van de GGD uitgelegd. Patricia ging als arts infectieziekten in op het 

onderscheid tussen A- en B-ziekten. De eerste categorie kent een meldingsplicht. Bij een 

grootschalige infectieziekte-uitbraak is de GGD de spin in het web en vervult zij een aantal 

belangrijke taken zoals: expertisecentrum, 24-uurs bereikbaarheidsdienst, surveillance, 

informeren van alle ketenpartners, toedienen van vaccinaties, contact met laboratoria, RIVM 

en VWS alsmede invulling geven aan proactieve communicatie. 

Carla van Velden (Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg) gaf aan dat 4 regionale 

huisartsenorganisaties deelnemen aan de oefening (Cohesie, Meditta, Huisartsenzorg 

Heuvelland en Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg). Zij ging kort in op het onderscheid van de 

dagzorg en de (spoed)zorg tijdens de Avond-Nacht en Weekenduren. De huisartsenzorg 

tijdens infectieziekten wordt opgeschaald volgens het Huisartsen Rampenopvang Plan 

(HAROP) dat zich inmiddels heeft doorontwikkeld tot een integraal crisisplan. In dat 

crisisplan wordt een viertal fasen onderkend. Stadium 1 normale praktijkvoering; stadium 2 

overname zorg door aangesloten praktijken binnen de huisartsengroep (HAGRO); stadium 3 

centrale coördinatie door een crisisteam en stadium 4 centrale coördinatie door een 

crisisteam in samenwerking met de GHOR binnen de keten. Met trots toonde zij de 

ontwikkeling van de digitale HAROP-App. Bij infectieziekten vervult de huisarts de 

poortwachtersfunctie en zal dus als eerste een snel groeiende zorgvraag ervaren. Van de 

keten verwacht zij voldoende opnamemogelijkheden, een goede voorlichting naar de 

bevolking, voldoende richtlijnen en handelingsperspectieven van de GGD en GHOR alsmede 

een adequate afstemming in de spoedzorg met ziekenhuizen en ambulancediensten. 

Remco van Zijl (Ambulancezorg Limburg-Noord) stelde dat je in een crisis nooit alleen staat, 

dus ook in de voorbereiding niet. Remco ging uitgebreid in op de organisaties van de 

ambulancezorg in Noord en in Zuid-Limburg. Twee diensten die overigens gebruik maken 

van een gezamenlijke meldkamer Limburg. Het crisismanagementteam van Ambulancezorg 

Limburg-Noord is verantwoordelijk voor de zorg- en bedrijfscontinuïteit, enkele kritische 

processen en specifieke planvorming voor grootschalige geneeskundige bijstand, Ebola en 

Pandemie. De zorgen die hij met het publiek deelde lagen bij een infectieziekte-uitbraak op 

respectievelijk de tekorten aan personeel en middelen om de taken goed te kunnen 

uitvoeren, de communicatie die stroef verloopt in een chaotische situatie, de prioritering 

van zorg en de informatievoorziening binnen de witte keten. 
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Namens de ziekenhuizen spraken Hans Verberkt (Laurentius ziekenhuis) en Ron Thalen 

(Zuyderland MC). Allereerst gingen zij in op de kerntaken van de ziekenhuizen wat betreft de 

preventieve zorg, de acute zorg, de revalidatiezorg en de palliatieve zorg. Als grote uitdaging 

bij een infectieziekte-uitbraak zagen zij het capaciteits-, resource- en 

informatiemanagement. Ook de persoonlijke beschermingsmaatregelen en de communicatie 

onder stressvolle omstandigheden dienen veel aandacht te krijgen. De combinatie van extra 

zorgvraag en afnemend zorgaanbod zal de grootste bottleneck blijken. Van de keten 

verwachten zij dat je elkaar blindelings weet te vinden in crisissituaties en dat je optimaal 

bent voorbereid door OTO-activiteiten. Voor de keten kunnen de ziekenhuizen veel 

betekenen op de terreinen van kennisdeling in infectiepreventie, opvang van meest 

kwetsbare patiënten, afstemmen van nazorg en het evalueren en leren van elkaar. 

Ook de gehandicaptenzorg en ouderenzorg participeren in de oefening BioWare. Marlie 

Hoogenboom (Koraalgroep) en Ber Daemen (Sevagram) waren de volgende sprekers. Marlie 

gaf aan dat Koraalgroep een grote organisatie is voor gehandicaptenzorg in zes regio’s in 

Limburg en Noord-Brabant. Zij verlenen niet alleen zorg maar ook onderwijs. Binnen Koraal 

staan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of 

psychosociaal gebied centraal. Er wordt 24 uurs jeugdzorg geboden inbegrepen 

crisisopname alsmede opvang voor dak-en thuisloze jongeren. Tijdens infectieziekten wordt 

een hygiëneprotocol gehanteerd, worden programma’s aangepast en proberen locaties van 

Koraal elkaar te helpen. Met ziekenhuizen zijn afspraken gemaakt over overdracht en 

begeleiding tijdens opname. 

Ber Daemen ging in op het ondersteunen van ouderen in de vorm van wonen, welzijn en 

zorg. Bij infectieziekte-bestrijding kent Sevagram een risicogerichte benadering en zal op het 

juiste moment de crisisorganisatie worden geactiveerd. In de scenario’s wordt rekening 

gehouden met beschermingsmaatregelen, afspraken met leveranciers, tegengaan van 

verspreiding van de infectie, personele bezetting (oproep extra personeel), 

bereikbaarheidsdienst voor specialisten en goede afspraken met apotheken. Van de keten 

verwacht hij een juiste en tijdige informatievoorziening, ondersteuning waar nodig, een 

adequate samenwerking waar mogelijk vast te leggen in een convenant. 

Als laatste spreker voor de lunch betrad Theo Heuts (GGD Zuid-Limburg) het 

spreekgestoelte. Hij ging in op de rol van de GHOR bij het beheersen van risico’s (proactieve- 

en preventiefase), het beheersen van incidenten (repressiefase) en het normaliseren van de 

situatie (evaluatie en nazorg). In een crisissituatie zoals bijvoorbeeld bij een pandemie liggen 

de uitdagingen op de terreinen van personeel, communicatie en Zorgcontinuiteit. Aan de 

hand van een leuk filmpje accentueerde Theo het belang van netcentrische (informatie 

gestuurde) crisisbesluitvorming en ging hij vervolgens aan de hand van enkele quizvragen in 

op de verantwoordelijkheid van functionarissen in de verschillende GRIP-fasen van een 

crisis. Zijn uitsmijter was: “wanneer je denkt dat je informatie niet interessant is voor de 

keten……deel dan juist wel!”. 
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Na de lunchpauze werden de verschillende zorgsectoren in de zaal bij elkaar gezet en gaf de 

oefenleider van BioWare, Frank Rosier (Netwerkcentrum) een korte toelichting op de 

doelstelling, het tijdschema en de deelnemers aan de oefening. Aansluitend startte hij 

samen met Jelle Meijer, Gerrit Vernimmen, Els de Jongh, Reggy Stevens en Patrick 

Vaessens een interactieve mini BioWare oefening aan de hand van een fictieve casus waarbij 

een arts van Koraalgroep terugkeerde uit Congo met een vermoedelijke Ebola besmetting. 

Zij meldt zich onderweg van Schiphol naar huis bij een huisartsendienst vanwege een onwel 

wording en start daarmee een uitdagend traject binnen de zorgketen. Hoewel het hier 

slechts een patiënt betreft zien we dat het spel al snel op de wagen komt. Allerlei 

interessante vragen, uitdagingen 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 verder behandeld in de spoedzorgketen? Welke preventieve 

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 zorgsector 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 voordeel doen. De belangrijkste aspecten van deze mini oefening 

zijn door de ondersteuners van Frank Rosier op diverse wandborden vermeld. 

Na de mini oefening en een korte pauze volgde nog een presentatie van Irene Nijhof over 

onzekerheidskunde. Crisismanagement in het algemeen en zeker ook bij een uitbrekende 

pandemie is handelen in onzekerheid en dat ook nog in de 10e versnelling. Er is veel meer 

dat we niet weten dan dat we wel weten en dat maakt crisisbesluitvorming uitermate 

complex. Irene startte haar presentatie met de metafoor van de zwarte zwanen. Ingrijpende 

toevallige gebeurtenissen die ons leven bepalen. Voorbeelden daarvan zijn 9/11, de Brexit, 

METOO, de kredietcrisis, Facebook en een pandemie. Veel van wat we weten wordt 

ingegeven door een illusie van kennis, door een retrospectieve vertekening en door 

overwaardering van feitelijke informatie stelde Irene. Ze lardeerde haar verhaal met tal van 

sprekende voorbeelden. Hoe weten we wat we weten? Twee werelden werden het publiek 

voorgeschoteld. Enerzijds Mediocristan waarbinnen het routineuze en het voorspelbare de 

overhand heeft en anderzijds de wereld van Extremistan, waarin het onvoorspelbare en het 

uitzonderlijke de overhand heeft. Irene eindigde haar voordracht met een citaat van 

Anthony Robbins: “The quality of your life is in direct proportion tot he amount of 

uncertainty you can comfortably live with”. 

Na een korte samenvatting van de dagvoorzitter sloot Clarien Schoeren de dag af met een 

dankwoord aan de sprekers en alle aanwezigen voor hun inbreng. Het belooft een spannend 

OTO-jaar te worden met daarin een uitdagende ketenoefening in het vooruitzicht zo stelde 

zij. Aansluitend werd er nog een tijdje nagepraat tijdens een uitstekend verzorgd buffet met 

een lekker drankje alvorens de thuisreis werd aanvaard. 

  

 


