Onze sponsoren die de organisatie van het
Traumaoverleg Euregio mede mogelijk maken:

Traumaoverleg
Euregio

Woensdag
12 december 2018
Van der Valk ENSCHEDE
Meer informatie
www.acutezorgeuregio.nl
info@acutezorgeuregio.nl

We begroeten u graag bij
Van der Valk Enschede

Het 70e 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 12 december aanstaande zal in het teken staan van posttraumatische
afwijkingen na polsletsels. Het OCON is de organisator van dit
Traumaoverleg.
Locatie: Van der Valk Enschede.
Doelgroep
Vanaf 2014 is het Traumaoverleg specifiek gericht op (trauma)chirurgen,
orthopedisch chirurgen, SEH-artsen en de arts-assistenten. Met deze focus
wordt geanticipeerd op de progressieve subspecialisatie en regionalisatie
van de traumazorg in Nederland.
Een van de vier bijeenkomsten is bedoeld voor een grotere doelgroep van
medici en paramedici.
Het traumaoverleg begint culinair verantwoord met een hapje en een
drankje. Het programma vindt u op de volgende bladzijde.
Om de organisatie in goede banen te kunnen leiden, vragen wij u vriendelijk
om u aan te melden via onze website
https://www.acutezorgeuregio.nl/portefeuille/kenniscentrum
Of middels een mail aan: info@acutezorgeuregio.nl

Deze avond wordt mede gesponsord door:

Thema: Posttraumatische afwijkingen na polsletsels. Organisatie: OCON
Locatie: Van der Valk Enschede
Programma:

18.00 uur
18.30 uur

18.35 uur
19.05 uur

19.35 uur
19.45 uur

20.00 uur

20.20 uur

21.00 uur
21.15 uur

Culinair entree en registratie
Opening en introductie, Anne Vochteloo (OCON)
DISTALE RADIUS MALUNION
Een malunion na een distale radius fractuur: is dit een
probleem en wat zijn de opties? Anne Vochteloo (OCON)
3D planning voor een correctie osteotomie: nieuwe
standaard of een hype? Gerald Kraan, orthopedisch
(hand)chirurg, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
Discussie
Pauze
POST-TRAUMATISCHE CARPALE ARTROSE (SLAC-SNAC)
SLAC en SNAC: waar heb je het in @#$%^ over? Gerald
Kraan, orthopedisch (hand)chirurg, Reinier de Graaf
Gasthuis, Delft
Behandelopties SLAC en SNAC polsen: van brace tot
polsprothese, Edwin Ooms, orthopedisch chirurg, OCON
Discussie
Gelegenheid om na te praten onder het genot van een
hapje en een drankje

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

