Informatiecoördinatoren (ICO) worden met ingang van 2019 uniform opgeleid binnen Euregio
Initiatief vanuit Bureau Acute Zorg Euregio en GHOR Twente
In 2019 organiseert Bureau Acute Zorg Euregio, in samenwerking met GHOR Twente uniforme
basiscursussen voor nieuwe informatiecoördinatoren van ketenpartners binnen Netwerk Acute Zorg
Euregio en Netwerk Acute Zorg regio Zwolle. Bovendien krijgen de huidige informatiecoördinatoren
de mogelijkheid aan te sluiten bij de trainingen, om de kennis omtrent netcentrisch werken (oftewel:
informatiemanagement) op te frissen.
De trainingen worden gefaciliteerd door Bureau Acute Zorg Euregio en GHOR Twente, conform het
regionale OTO-programma ‘netcentrisch werken’ en hebben als doel informatiecoördinatoren binnen de
regio op éénzelfde manier op te leiden.
Waarom het opleiden van informatiecoördinatoren?
Informatiecoördinatoren worden opgeleid om de informatie van buitenaf (verscheidenheid aan bronnen) te
vergaren, vast te leggen, te analyseren en te duiden binnen het crisis(beleids)team van de organisatie.
Ook is de informatiecoördinator verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie naar de andere
geneeskundige partners binnen de witte kolom. Hiermee vervult de Informatiecoördinator een sleutelrol
ten tijde van een ramp en/of crisis.
Binnen de Euregio wordt er gebruik gemaakt van de tool LCMSgz, letterlijk verwoord Landelijk
Crisismanagement Systeem-Geneeskundige Zorg, om netcentrisch samen te werken (het uitwisselen van
relevante informatie door de netwerkpartners). Cruciaal in dit gehele proces van informatiedelen is het upto-date houden van de feitelijke informatie binnen dit systeem, zodat iedere ketenpartner de beschikking
heeft over de meest recente informatie. De Hoofd Informatie geneeskundige zorg (HINgz) is
verantwoordelijk voor het informatiemanagementproces binnen de geneeskundige kolom en draagt zorg
voor de optimale informatievoorziening binnen dit systeem.
Inhoud van de cursussen
Op basis van de behoefte van de ketenpartners binnen de Euregio wordt er getracht invulling te geven aan
de komende trainingen. Het staat inmiddels vast dat er wordt ingegaan op de samenwerking tussen de
Hoofd Informatie (HIN) en Informatiecoördinator (ICO) en de onderlinge afhankelijkheid en samenwerking
tussen de informatiecoördinatoren van de ketenpartners. Daarnaast krijgen de deelnemers een
basisknoppencursus LCMSgz (welke functies hebben de knoppen binnen LCMSgz) aan de hand van een
realistisch scenario.
De trainingen voor de informatiecoördinatoren staan gepland op:
-

donderdag 21 maart van 14:00 tot 17:00, Van der Valk Enschede
donderdag 28 maart van 14:00 tot 17:00, Brandweerkazerne in Deventer
donderdag 6 juni van 14:00 tot 17:00, Brandweerkazerne in Deventer
dinsdag 8 oktober van 14:00 tot 17:00, Brandweerkazerne in Deventer

Alléén voor de training van 28 maart zijn nog een beperkt aantal plekken beschikbaar.
Opgeven voor deze training kan via t.tulp@ghortwente.nl. De officiële uitnodiging, met daarin de
vooraankondiging volgt te zijner tijd.
Vragen?
Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen over de geplande basiscursussen dan kunt u contact
opnemen met:
Robin Schär, Bureau Acute Zorg Euregio
r.schaer@acutezorgeuregio.nl
053-4877140

