Locatie
Galgenwaard
Herculesplein 241
3584 AA Utrecht
Doelgroep
Het symposium is
bedoeld voor iedereen
die geïnteresseerd is
in de organisatie van
de traumazorg en het
meten, evalueren en
verbeteren van deze
zorg.
Accreditatie
Accreditatie wordt
aangevraagd bij de
NVvH en de NVSHA.
Kosten
Aan deelname zijn geen
kosten verbonden.
Contact
secretariaatlnaz@lnaz.nl
www.lnaz.nl
Inschrijven
Indien u zich nog niet
heeft aangemeld, kunt u
zich inschrijven door op
onderstaande button te
klikken.

AANMELDEN >

www.lnaz.nl

VRIJDAG 4 NOVEMBER 2022 | 12:00 - 17:00 UUR
GALGENWAARD - UTRECHT

LANDELIJK TRAUMAZORG
SYMPOSIUM LNAZ
Na twee jaren die in het teken stonden van lockdowns en beperkingen, gaat de
wereld weer langzaam open. Veel keert terug naar het normale. Ditzelfde geldt voor
de landelijke traumaregistratie (ltr) en het Landelijk Traumazorg Symposium.
Tijdens dit symposium staan we kort stil bij de afgelopen jaren. Wat voor impact
heeft de coronapandemie gehad op het traumazorglandschap en welke lessen
hebben we geleerd? Daarnaast kijken we vooruit naar ontwikkelingen op het
gebied van de Nederlandse traumaregistratie en de traumazorg. Zowel een goede
samenwerking als het delen van kennis is van belang om de kwaliteit van zorg naar
een hoger niveau te tillen.
Ontwikkelingen en perspectieven traumazorg
Vooraanstaande (inter)nationale sprekers zijn uitgenodigd hun visie te delen over
de impact van SARS-CoV-2 en centralisatie van traumazorg. Elk land kent hierin
haar eigen uitdagingen wat betreft lockdowns, zorgvraag en zorgaanbod. Ook het
Nederlandse traumasysteem wordt hierbij onder de loep genomen met als doel de
zorg voor de traumapatiënt verder te optimaliseren. Ook zal er worden gesproken
over nieuwe methoden om de kwaliteit van traumazorg te evalueren en te borgen.
Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het symposium.

Programma
Voorzitter: Prof. dr. Mark Kramer, voorzitter LNAZ en lid van de Raad van Bestuur
Amsterdam UMC
12:00 Ontvangst Galgenwaard, Utrecht
Inloop, lunch en postersessie
13.00 Welkom en opening door de voorzitter
13:10 Reflectie op de pandemie
Ervaringen vanuit het veld
Jan Hoefnagel, ambulance en IC-verpleegkundige, vicevoorzitter V&VN
Ambulancezorg, Nederland
Impact COVID op traumazorg in Nederland
Dr. Mitchell Driessen, PhD kandidaat LNAZ/ Universitair Medisch Centrum
Utrecht, arts-assistent chirurgie niet in opleiding tot specialist (anios) in het
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Nederland
14:00 Regionalisatie van traumazorg
Samen beslissen met kwetsbare ouderen met gebroken heup
Dr. Pieter Joosse, auteur FRAIL-HIP Studie, traumachirurg bij Rode Kruis
Ziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep, Nederland
The German Way
Prof. Dr. Rolf Lefering, Professor for Health Services Research in Surgery,
University Witten/Hercecke, Cologne, Germany
15:00 Pauze
15:30 Evaluatie traumazorg en nieuwe ontwikkelingen
Dutch Trauma care from an International Perspective
Prof. Dr. Fiona Lecky, University of Sheffield, Emergency Medicine; University of
Manchester; Salford Royal Hospitals NHS Foundation Trust and Trauma Audit
and Research Network (TARN), Sheffield, England
Patiëntgerapporteerde kwaliteit van leven na trauma in Nederland
Prof. Dr. Martijn Poeze, traumachirurg bij Maastricht Universitair Medisch
Centrum+, Nederland
Implementatie Funnelplots
Mitchell Driessen, zie eerdere informatie
16:45 ‘Best Abstract’ presentatie
16:55 Afsluiting door de voorzitter
17:00 Borrel
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