Praktische informatie
Doelgroep
Verpleegkundigen van verpleegafdelingen in ziekenhuizen of
revalidatiecentra die betrokken zijn bij de zorg en begeleiding
van (multi)trauma patiënten.
Data
Voorjaar: 20, 21 en 22 mei 2019
Najaar: 18, 19 en 20 november 2019
Locatie
Dag 1 en 2: Acute Zorg Euregio, Enschede.
Dag 3: Roessingh, Centrum voor Revalidatie, Enschede
Kosten inclusief lunch
€ 295,- p.p. (incl. BTW) voor deelnemers van ketenpartners
van acute zorg netwerken Euregio.
€ 325,-- p.p. (incl. BTW) voor deelnemers van overige
organisaties.
Bij annulering binnen 2 weken voor de scholing wordt 100% in
rekening gebracht, u mag een vervanger sturen.
Accreditatie
Accreditatie voor deze 3-daagse cursus wordt aangevraagd bij
V&VN
Inschrijven
Aanmelden kan via www.acutezorgeuregio.nl, tot uiterlijk 4
weken voor de scholing (maximaal 16 deelnemers)

Scholing
Traumatologie

voor Verpleegkundigen

Scholing Traumatologie voor
Verpleegkundigen
Achtergrond
Traumazorg vraagt om 24-uurs beschikbaarheid van een groot aantal
zorgaanbieders, die van ongeval tot revalidatie hun zorg op elkaar en op de
patiënt moeten laten aansluiten. Een stevige traumazorg keten leidt tot een
betere kwaliteit van opvang en behandeling van en de zorg voor
traumapatiënten.
Dit vraagt ook om specifieke kennis en vaardigheden van verpleegkundigen
werkzaam in die keten. Zij vervullen immers een centrale rol tijdens het
verblijf van de traumapatiënt in de kliniek en het revalidatiecentrum.
De scholing traumatologie voor verpleegkundigen is ontwikkeld vanuit de
klinische verpleegafdeling traumatologie in het regionale traumacentrum
Medisch Spectrum Twente. Sinds 2003 hebben jaarlijks 20-40
verpleegkundigen vanuit de hele regio deelgenomen aan de scholing. De
laatste jaren zien we een toenemende belangstelling voor deze unieke
scholing van verpleegkundigen uit heel Nederland.
De driedaagse scholing wordt twee keer per jaar georganiseerd (voor- en
najaar) onder verantwoordelijkheid van Acute Zorg Euregio (AZE). AZE is een
regionale netwerk organisatie voor acute zorg, die vanuit haar
kenniscentrumfunctie bijdraagt aan optimalisatie van o.a. de traumazorg
keten. Docenten zijn inhoudelijke deskundigen vanuit het netwerk van het
traumacentrum.
Doelstelling
Deelnemers verwerven kennis en inzicht van de gehele keten van zorg voor
(multi)trauma patiënten van ongeval tot en met revalidatie en specifieke
verpleegkundige aspecten van de zorg en begeleiding voor (multi)trauma
patiënten.

Inhoud
Tijdens deze driedaagse scholing komen de volgende onderwerpen aan de
orde:
• Dag 1: staat in het teken van de keten van acute traumazorg van ongeval
tot en met eerste behandeling en opname in het ziekenhuis. Organisatie
van acute zorg en traumazorg in Nederland, opvang van een (multi)trauma
patiënt door ambulancezorg, Spoedeisende Hulp (SEH) en Intensive Care
(IC).
• Dag 2: kennis en inzicht in veel voorkomende letsels bij traumapatiënten,
o.a. (wervel)fracturen, neurotrauma en aandacht voor multidisciplinaire
aanpak.
• Dag 3: gaat over de revalidatie van (multi)trauma patiënten, psychische
aspecten na een trauma, juridische aspecten en drugs- en alcohol
problematiek.
Als rode draad door de gehele scholing wordt een casus van een multitrauma
patiënt gebruikt en zullen we ook leren van ervaringen van de traumapatiënt.
Naast plenaire presentaties bevat de scholing ook interactieve onderdelen
waarbij de deelnemers zelf aan het werk gaan met de opgedane kennis. Er is
voldoende gelegenheid om vragen of ervaringen uit de eigen praktijksituatie
in te brengen en op die manier ook van elkaar te leren.

Voorkennis
Deze scholing biedt aanvullende kennis en kunde op het gebied van
verpleegkundige zorg aan traumapatiënten. Basiskennis van anatomie en
fysiologie op het gebied van hersenen, thorax, buik en bewegingsapparaat
worden bekend verondersteld.

