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Casuïstiekbespreking
We begroeten u graag in het auditorium van
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Beatrixpark 1, Winterswijk

Trauma

Dinsdag 15 januari 2019
18.00 – 21.30 uur

Casuïstiekbespreking Trauma
Achtergrond
Deze casuïstiekbespreking traumazorg is een initiatief van Acute Zorg
Euregio en tot stand gekomen in samenwerking met Streekziekenhuis
Koningin Beatrix (SKB) en Witte Kruis. Volgens het Zorginstituut Nederland
moet 90% van de multi-traumapatiënten rechtstreeks naar het level 1
traumacentrum vervoerd worden. Echter, géén van de acute zorgnetwerken
in Nederland voldoet aan deze norm.
Om meer inzicht te krijgen in de praktijksituatie die ons leert dat multitraumapatiënten ‘undercover’ (dus zonder dat op voorhand duidelijk is dat
het een multi-traumapatiënt betreft) terecht komen op de SEH van een level
3 ziekenhuis, wordt een aantal casussen met betrekking tot dit onderwerp
besproken.
Inhoud
Traumazorg betreft ketenzorg en omvat de zorg van melding bij de
meldkamer via 112 tot het ontslag uit ziekenhuis. Vanuit dit uitgangspunt
worden vijf casussen besproken door de betrokken hulpverleners vanuit de
verschillende schakels van de acute zorgketen. De sprekers vanuit SKB
zijn: Drs. C.A. Brussé, SEH-arts KNMG; Drs. B.E. Kreis, traumachirurg; Drs. L.C.
Haafkes, ANIO SEH; Drs. M. Doppen, ANIO SEH; B. Heezen, PA SEH, MSc. De
prehospitale situatie wordt toegelicht door medewerkers van Witte Kruis.
Doelgroep/accreditatie
Deze casuïstiekbespreking is bedoeld voor alle betrokken en geïnteresseerde
zorgprofessionals zoals (trauma)chirurgen, SEH-artsen, arts-assistenten,
(ambulance)verpleegkundigen en paramedici. Accreditatie is aangevraagd.
Locatie
Auditorium van Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Beatrixpark 1, 7101 BN Winterswijk
Op onze website www.acutezorgeuregio.nl/nl/kenniscentrum of met een email aan info@acutezorgeuregio.nl kunt u zich aan melden. Wij vragen u
vriendelijk dit te doen zodat wij de organisatie in goede banen kunnen
leiden.

Thema: De ’undercover’ multi-traumapatiënt: hoe herkennen we en
gaan we om met multi-traumapatiënten in de Oost-Achterhoek?
Programma
18.00-18.30 uur Ontvangst (culinair entree en registratie)
18:30-18:35 uur Welkom
Door Cees Schenkeveld, manager Acute Zorg Euregio

18.35-18.45 uur Introductie
Door Barbara Kreis, traumachirurg SKB

18.45-19.45 uur Bespreking casuïstiek, deel 1

19.45-20.00 uur Pauze

20.00-21.00 uur Bespreking casuïstiek, deel 2

21.00-21.15 uur Samenvatting en conclusie

21.15-21.30 uur Afsluiting
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