Uitnodiging Jaarlijkse Netwerkdag OTO Limburg

Een zelfbewuste Witte Keten!
In een ramp sta je niet alleen, dus ook in de voorbereiding niet!
Geachte ketenpartners,
Hierbij stuur ik jullie, in navolging van de vooraankondiging, de uitnodiging en het
programma voor de Jaarlijkse Netwerkdag OTO Limburg toe.
Deze vindt plaats op 15 januari 2019 bij de Oolderhof, Broekstraat 24, Herten.
Dit keer zal de jaarlijkse netwerkdag helemaal in het teken staan van:
BioWare
Deze dag kan worden gezien als de kick off van het jaar van de grote Limburg brede
ketenoefening.
In het ochtendgedeelte willen wij, de Projectgroep OTO Limburg, samen met jullie aan de
hand van power pitches de verscheidene disciplines binnen Witte Keten aan elkaar
voorstellen aan de hand van de volgende vragen:
-

Wat is onze corebusiness?
Waar liggen onze uitdagingen bij een grootschalige infectieziekte-uitbraak?
Wat verwachten wij van de keten?
Wat kunnen wij voor de keten betekenen?

In een interactieve middagsessie willen we samen met jullie de overdrachtsmomenten en
koppelvlakken in de lijn in beeld gaan brengen aan de hand van een uitbraak van een Aziekte.
Daarmee willen we tevens de aftrap maken naar het goed inrichten van het command in onze
keten, een van de hoofdonderwerpen in het regionaal Meerjarig Beleidsplan OTO Limburg
2019 -2021.

De middag gaan we afsluiten met een presentatie over het omgaan met onzekerheden,
verzorgd door Irene Nijhof. Strategisch adviseur Crisisbeheersing, Onzekerheidskunde en
Integriteit.
En zoals jullie van ons gewend zijn hopen we de dag weer samen af te sluiten met een warm
en koud buffet.
Het is bijna een traditie aan het worden, Gert-Jan Ludden hebben wij weer bereid gevonden
om deze netwerkdag als dagvoorzitter te begeleiden.
2019 wordt een spannend jaar waar wij na al die jaren van voorbereiding en hard werken in
het OTO-programma voor onszelf de status quo gaan opmaken. Iedere zorginstelling voor
zichzelf en samen in de keten. Dus zorg dat je erbij bent, bij deze kick off!
Jullie kunnen je aanmelden door het bijgesloten aanmeldformulier in te vullen en terug te
sturen naar clarien.schoeren@mumc.nl.
Wij hopen op 15 januari 2019 weer vele van jullie te mogen begroeten.
Zoals altijd, ook namens Frank Rosier, Danny ten Berge, Ruth Jongen en Ben Rayer,
met vriendelijke groeten,

Clarien Schoeren-Langenkamp
Programmacoördinator Crisisbeheersing en OTO Limburg

Programma Jaarlijkse Netwerkdag OTO Limburg; 15 januari 2019:
09.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Opening

09.40 uur

Ketensamenwerking: Een unieke kans tijdens BioWare!
Henk Janssen, DPG Limburg Noord

10.00 uur

GGD: Coördinatie van de 4 GGD-processen

10.15 uur

Huisartsenzorg

10.30 uur

Regionale Ambulance Voorziening

10.45 uur

Pauze

11.15 uur

Ziekenhuizen

11.30 uur

Caresector: Gehandicaptenzorg en Ouderenzorg

11.45 uur

GHOR

12.00 uur

Lunch

13.00 uur

Uitleg middagprogramma
Frank Rosier

13.15 uur

Interactieve simulatie
Frank Rosier, Jelle Meijer en Gerrit Vernimmen

15.00 uur

Pauze

15.30 uur

Omgaan met onzekerheden
Irene Nijhof

16.15 uur

Afsluiting met aansluitend Borrel en diner
Gert-Jan Ludden en Clarien Schoeren
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