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Het 69e Traumaoverleg Euregio/
Casuïstiekbespreking

Achtergrond
Het Traumaoverleg Euregio wordt vier keer per jaar georganiseerd voor de
ketenpartners in het traumanetwerk van Acute Zorg Euregio. De bijeenkomst
van 5 september a.s. zal in het teken staan van een casuïstiekbespreking.
ZGT is het organiserend ziekenhuis, de casus heeft betrekking op
stompbuiktrauma. Locatie: Van der Valk Hengelo

Doelgroep
Naast de (trauma)chirurgen, orthopedisch chirurgen, SEH-artsen en de arts-
assistenten, wordt voor deze bijeenkomst alle betrokkenen en
geïnteresseerde zorgprofessionals, verpleegkundigen en paramedici
uitgenodigd binnen het netwerk van Acute Zorg Euregio.

Doel
Het doel van deze avond is het bevorderen van de professionele werkwijze
door de zorgketen heen, het gaat dan om zowel algemene competenties als
ook over medisch handelen.

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: Casuïstiek Stomp Buiktrauma Organisatie: ZGT
Locatie: Van der Valk Hengelo

Programma:

18.00 uur Culinair entree en registratie

18.30 uur Opening, Harald van Loon, traumachirurg ZGT

18.40 uur Casus presentatie, Gabriel Balci, ANIOS chirurgie

19.00 uur Stomp buiktrauma, ‘what about splenic ruptures?

Monique Huisman, AIOS chirurgie

19.30 uur Pauze

20.00 uur Stomp buiktrauma, ‘de (on)mogelijkheden van interventie 

radiologie’, Chrit Stassen, interventie radioloog MRON

20.45 uur   Afsluiting en rondvraag 

Harald van Loon, traumachirurg ZGT

21.00 uur Gelegenheid om na te praten onder het genot van een 

hapje en een drankje

Accreditatie
Accreditatie is, naast de reguliere accrediterende verenigingen, aangevraagd
bij V&VN/VS-register/NVvR.
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