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SYMPOSIUM LANDELIJKE TRAUMAREGISTRATIE

DE PATIËNT OP HET JUISTE 
MOMENT OP DE JUISTE PLAATS?

De landelijke traumaregistratie (LTR) registreert 

jaarlijks gegevens over circa 80.000 opgenomen 

ongevalpatiënten en maakt zichtbaar wie waar wordt 

behandeld en wat de uitkomst is van de geboden zorg. De 

elf traumazorgnetwerken hebben afspraken gemaakt waar 

de ongevalpatiënt het beste kan worden behandeld. De 

aangewezen traumacentra met uitgebreide faciliteiten en 

expertise behandelen bij voorkeur de ruim 5.000 ernstig 

gewonde patiënten. De veel grotere groep patiënten met 

niet-levensbedreigende ongevalletsels kunnen veelal 

dichterbij, in regionale ziekenhuizen, worden opgevangen. 

>

Inhoud programma
 
De patiënt op het juiste moment op de juiste plaats? is het thema 

van dit LTR symposium. Er is aandacht voor de beschikbaarheid 

en bereikbaarheid van de acute (trauma)zorg in Nederland en de 

totstandkoming van kwaliteitsindicatoren voor de acute (trauma)

zorg. De belangrijke rol van de ambulancezorg en specifiek de 

prehospitale besluitvorming worden besproken. Ook regionale 

verdiepingsonderzoeken op traumaregistratiegegevens met aandacht 

voor triage en de patiëntuitkomsten komen aan bod. De meest recente 

landelijke cijfers over de spreiding van de opvang van de klinische 

ongevalpatiënten en doorontwikkeling van de LTR uitkomstevaluatie 

worden gepresenteerd. Afgesloten wordt met het overhandigen van het 

landelijke jaarrapport aan VWS.

Voor wie
Het symposium is bedoeld 

voor iedereen betrokken 

bij de traumaregistratie, 

traumachirurgen en overige 

medisch professionals 

betrokken bij de opvang van 

traumapatiënten, bestuurders 

en managers, kwaliteits- en 

beleidsmedewerkers, 

onderzoekers en overige 

belangstellenden. 

Locatie
Muntgebouw Utrecht

Leidseweg 90 

3531 BG Utrecht.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij 

de NVvH en NVSHV. 

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd en wilt 

u het symposium bijwonen? 

Klik dan op de aanmeldbutton 

om u aan te melden. 

Deelname is kosteloos.
AANMELDEN  >

http://www.lnaz.nl/aanmelding


SYMPOSIUM LANDELIJKE TRAUMAREGISTRATIE

PROGRAMMA

Dagvoorzitter: Dr. M. (Martijn) Poeze, traumachirurg Maastricht UMC,  
lid Wetenschappelijke Adviesraad LTR LNAZ

14.30 uur  Ontvangst Muntgebouw Utrecht

15.00 uur  Opening door de dagvoorzitter  
 
 Bereikbaarheid acute zorg vanuit geografisch perspectief  
 Ir. G.J. (Geert Jan) Kommer, onderzoeker bij het Rijksinstituut voor     
 Volksgezondheid en Milieu 

  Acute zorg: dichtbij als het kan, verder weg als dat beter is  
 M. (Marjolein) de Booys, adviseur/projectleider Spoedzorg, Zorginstituut Nederland

  Beslissingen op straat  
 J. (Johan) Legebeke, stafmedewerker informatiemanagement en  
 G. (Geert) Hengstman, verpleegkundig specialist, Ambulance Oost

  LTR inzichten: wie, wanneer, waar…  
 Prof. Dr. L.P.H. (Loek) Leenen, traumachirurg UMCU, voorzitter Wetenschappelijke   
 Adviesraad LTR LNAZ

16.10 uur  Pauze

16.30 uur  Regio analyse: triage en uitkomsten polytraumapatiënten
  L. (Lisa) Stocker, arts-onderzoeker Traumacentrum Zuid West Nederland
  
  Gevolgen voor en volgens de patiënt: verbreding uitkomstmetingen  

 A.C. (Annemieke) Scholten, onderzoeker afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg   
 (MGZ) Erasmus MC/Acute Zorgregio Oost

  
  Valincidenten in Amsterdam: risicofactoren en uitkomsten
  A.M.K. (Lieke) Harmsen, Msc, promovendus Traumachirurgie VUmc

  Doorontwikkeling benchmark uitkomst analyse LTR  
 Dr. E.W. (Erik) van Zwet, biostatisticus, LUMC

  
  LTR: een vooruitblik naar 2016 

 Dr. L.M. (Leontien) Sturms, projectleider LTR LNAZ

  Overhandiging landelijke rapportage LTR 2010 t/m 2014  
 Aan Drs. A.D. (Anoeska) Mosterdijk, MT-lid, directie Curatieve Zorg, ministerie  
 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  

18:00 uur  Borrel

>


