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Het 72e Traumaoverleg Euregio

Achtergrond
Het Traumaoverleg Euregio wordt vier keer per jaar georganiseerd voor de ketenpartners in
het traumanetwerk van Acute Zorg Euregio. De bijeenkomst van 5 juni aanstaande zal in het
teken staan van ‘En toen ging het mis………….een groot incident; veel slachtoffers’.

Locatie: Van der Valk Enschede
Het traumaoverleg begint culinair verantwoord met een hapje en een drankje. Het
programma vindt u op de volgende bladzijde.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij NVvH, NOV, NVSHA en NAPA. Voor de overige
beroepsgroepen kan een deelcertificaat worden verstrekt, mits vooraf aangemeld voor dit
traumaoverleg.

Aanmelding
Om de organisatie in goede banen te kunnen leiden, vragen wij u vriendelijk om u aan te 
melden via onze website: www.acutezorgeuregio.nl/aanmelden-traumaoverleg-euregio-2/
Of middels een mail aan: info@acutezorgeuregio.nl
Let op, er geldt een maximum van 100 deelnemers!

Algemene inleiding van deze avond
‘Het is zaterdag 8 juni 2019, 18.40 uur. Het is een uitzonderlijk hete dag met 28 graden rond
het middaguur. Ook zo tegen het einde van de dag/begin van de avond blijven de
temperaturen hoog. Op het Rutbeek is om 12.00 uur Freshtival gestart, de eerste dag van een
tweedaags festival op het Rutbeek bij Enschede. Het festival is in volle gang en er is een
record aantal bezoekers. De inschatting is dat er om 18:40 uur 20.000 bezoekers op het
terrein zijn. Een heerlijke dag, een prachtig evenement’.

En toen ging het mis……. een groot incident, veel slachtoffers, de Veiligheidsregio schaalt op
en de acute zorgketen zet zich schrap……..

Welke processen gaan er lopen in de prehospitale en hospitale fase, wie heeft welke
verantwoordelijkheden en hoe verloopt de samenwerking in de acute zorgketen? Wat doet
de Veiligheidsregio, de meldkamer, de GHOR, de Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G),
Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) en/of de Directeur Publieke Gezondheid
(DPG)?
Kom naar het 72ste Trauma Overleg Euregio en vind antwoord op deze vragen en meer.
Verschillende professionals met uiteenlopende functies vertellen je over hun rol in een
opgeschaalde crisis.

Thema: ‘En toen ging het mis………….een groot incident; veel slachtoffers’.
Organisatie: MST in samenwerking met GHOR Twente
Locatie: Van der Valk Enschede

Programma:

18.00 uur Culinair entree en registratie

18.30 uur Welkom en introductie, 

Ralph de Wit, traumachirurg MST

18.40 uur En toen ging het mis (deel 1)

19.45 uur Pauze

20.00 uur  En toen ging het mis (deel 2)

21.00 uur Afsluiting en vragenronde

21.10 uur Gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en 

een drankje

Deze avond is mede mogelijk gemaakt door: 

Acute Zorg Euregio
Haaksbergerstraat 55
7513 RE  Enschede
www.acutezorgeuregio.nl
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