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VRIJDAG 22 NOVEMBER 2019 | 09:30 -17:00
VILLA JONGERIUS UTRECHT
Locatie
Villa Jongerius
Kanaalweg 64
3527 KX Utrecht
Doelgroep
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.
Inschrijven
U kunt zich
aanmelden voor het
ochtendprogramma
en/of het symposium
door op onderstaande
button te klikken.
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20 jaar traumacentra
Regionalisering van zorg en het samenwerken in netwerkverband staan hoog op
de beleidsagenda. De traumazorg in Nederland is voorloper op dit gebied en is al
langere tijd regionaal georganiseerd. De 11 door VWS aangewezen traumacentra
spelen hierin een belangrijke coördinerende rol. Samen met hun ketenpartners
hebben zij 11 regionale traumazorgnetwerken gerealiseerd.
De netwerken zetten zich in voor zo optimaal mogelijke zorg voor ongevalpatiënten.
Zij meten en evalueren deze zorg met behulp van de traumaregistratie. Ook op
landelijk niveau zorgen de traumacentra voor het delen van kennis en geven zij mede
richting aan de koers.
Dit jaar bestaan de traumacentra twintig jaar. Dit vieren we graag met u op 22
november.
Implementation, maturation and future directions of European
trauma systems | 13:15-17:00
In de middag organiseren we een symposium over de implementatie en verdere
ontwikkeling van regionale traumasystemen in Europa. Minister Bruno Bruins
(Medische Zorg en Sport) zal spreken, alsook vooraanstaande sprekers uit binnenen buitenland.
Inzichten traumaregistratie | 09:30-12:15
Voorafgaand aan het symposium vindt in de ochtend een bijeenkomst plaats waarin
onderzoekers hun inzichten delen uit landelijk en regionaal traumaregistratieonderzoek.
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Implementation, maturation and future directions of European
trauma systems
Chairman: Prof. dr. Ernst Kuipers, voorzitter LNAZ en voorzitter raad van bestuur
Erasmus MC
12:45 Ontvangst Villa Jongerius, Utrecht
13.15 Welcome and opening Chairman
Maturation of the Dutch trauma system: progress and challenges towards
optimal care for the injured patients in The Netherlands
Prof. dr. Luke Leenen, professor of Trauma, Intensive care and Acute Surgery
at UMC Utrecht, University Medical Center Utrecht, The Netherlands
How to set up a trauma system and dealing with huge distance: the
Norwegian experience
Dr. Tina Gaarder, director of Trauma and consultant General/GI/Trauma
Surgeon at Oslo University Hospital (OUH) Ulleval, Norway
14:30 Coffee and tea break
15:00 Regionalisatie, netwerksamenwerking en verdere verbetering acute
(trauma)zorg
Minister Bruno Bruins, Medische Zorg en Sport
London: inner city challenges for care for the injured patient
Prof. dr. Karim Brohi, Trauma Surgeon, Royal London Hospital and Director of
the London Major Trauma System, UK
How to deal with 600 trauma centers in Germany? A role for the registry?
Prof. dr. Rolf Lefering, Professor for Health Services Research in Surgery,
University Witten/Herdecke, Cologne, Germany
Setting up a trauma system in a well-organized European country:
challenges and opportunities
Prof. dr. Ken Boffard, visiting Professor of Trauma Surgery Sahlgrenska
University Hospital and University of Gothenburg, Sweden
17:00 Drinks and bites
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Inzichten traumaregistratie
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Voorzitter: Prof. dr. Inger Schipper, Traumachirurg, hoofd afdeling Traumachirurgie,
hoofd Traumacentrum West
			
09:30		 Opening en welkomstwoord voorzitter		
		
		
		
		

Aandachtspunten dataverzameling LTR 		
Interobserver variatie in letselcodering
Eric Twiss, Traumachirurg LUMC
Zijn alle traumapatiënten geregistreerd?
Een kwaliteitscheck van de inclusie in de LTR
		 Dr. Inge Reininga, Onderzoekscoördinator Acute Zorgnetwerk Noord 		
Nederland
		 Epidemiologie en uitkomsten			
		 Epidemiologie van bekkenletsel in Nederland
		 Dr. Erik Hermans, Traumachirurg Radboudumc
		
Epidemiologie en uitkomsten van traumatische ribfracturen
		 Jesse Peek, Student-Onderzoeker UMC Utrecht		
10:40		 Pauze
				
11:10		 Inrichting van het traumasysteem
		 20 jaar traumasysteem in Nederland: evaluatie van uitkomsten
		 Suzan Dijkink, MD/PhD kandidaat Traumachirurgie LUMC
		 Inzichten in ziekenhuisvolume en mortaliteit van polytraumapatiënten
		 Charlie Sewalt, PhD kandidaat Erasmus MC
		
		
		
		
		

Uitkomst evaluatie traumazorg 			
Het voorspellen van overleving in een ouder wordende traumapopulatie
Leonie de Munter, Onderzoeker Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis
Recente ontwikkelingen bij de LTR
Dr. Erik van Zwet, Associate professor Medische statistiek LUMC

12:15		 Lunch
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