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Regionale traumazorg binnen 
landelijke kaders

Voor ongevalslachtoffers geldt dat de juiste zorg, op 
het juiste moment, op de juiste plek essentieel is en 
soms van levensbelang. Zorgaanbieders (onder meer 
de meldkamer, ambulancediensten, mobiele medische 
teams, huisartsen(posten) en ziekenhuizen) maken 
hierover afspraken. Dit vraagt om regionaal maatwerk 
omdat de 11 Nederlandse traumaregio’s verschillen 
qua geografie, demografie, zorgvraag en zorgaanbod. 
Daarbij moet worden gewerkt binnen landelijke kaders 
zoals prehospitale triage protocollen, levelindelingen van 
ziekenhuizen en kwaliteitsnormen. De traumaregistratie 
meet en evalueert de zorgvraag en de geleverde zorg en 
draagt zo bij aan het verder inrichten en verbeteren van 
de zorg voor ongevalslachtoffers.

Het symposium is gericht op het delen van inzichten uit 
de traumaregistratie en om stil te staan bij landelijke 
kaders, knelpunten en oplossingen voor de (regionale) 

organisatie van traumazorg.

Voor wie
Het symposium is bedoeld 

voor iedereen betrokken 

bij de traumaregistratie, 

traumachirurgen en overige 

medisch professionals 

betrokken bij de opvang 

van traumapatiënten. 

Bestuurders, managers, 

kwaliteits- en 

beleidsmedewerkers, 

onderzoekers en overige 

belangstellenden zijn van 

harte welkom.

Accreditatie
Accreditatie wordt 

aangevraagd bij de NVvH, 

NVSHA, NVSHV.

Komt u ook?
U kunt zich inschrijven voor 

het symposium door op de 

registratieknop rechts te 

klikken. Aan deelname zijn 

geen kosten verbonden.
REGISTREREN  >

http://www.lnaz.nl/aanmelding-ltr-symposium-3-oktober-2018


REGIONALE TRAUMAZORG BINNEN LANDELIJKE KADERS

PROGRAMMA

Dagvoorzitter: prof. dr. Ernst Kuipers, voorzitter LNAZ en voorzitter 
raad van bestuur Erasmus MC

13.00  Ontvangst Auditorium Media Plaza Jaarbeurs

13.30 Welkomstwoord dagvoorzitter

 Regionalisatie Nederlandse traumazorg: LTR inzichten
 Prof. dr. Loek Leenen, hoofd traumachirurgie UMCU, voorzitter 

Wetenschappelijke Adviesraad LTR LNAZ

 Optimalisatie van prehospitale triage in Nederland: innovatie, educatie 
en big data

 Dr. Mark van Heijl, traumachirurg Diakonessenhuis, AMC, UMCU

 Het mobiel medisch team: prehospitaal medisch specialistische zorg
 Ellen Weelink, anesthesioloog, MMT arts, UMCG

 De consequenties van de NVT levelcriteria op de traumaregio’s
 Dr. Dennis den Hartog, traumachirurg Erasmus MC, voorzitter LBTC 

LNAZ, hoofd Traumacentrum ZWN en bestuurslid NVT

15.00 Pauze

15.30 Het Noorden: afstanden overbruggen
 Drs. Arvid Munzebrock, traumachirurg Heelkunde Friesland en dr. 

Klaus Wendt, traumachirurg UMCG en medisch coördinator vanuit Acute 
Zorgnetwerk Noord Nederland

 Het Oosten: over de grenzen 
Beleidsadviseur Bureau Acute Zorg Euregio

 Het Zuiden: multitraumazorg onder de loep
 Dr. Audrey Fiddelers, onderzoeker NAZL

 Het Westen: drukte
 Dr. Frank Bloemers, hoofd traumachirurgie Amsterdam UMC, locatie 

VUmc en voorzitter ROAZ Netwerk Acute Zorg Noordwest

16.45  Overhandiging landelijke rapportage LTR 2013 t/m 2017
 aan Marije Beens, directeur/pDG Curatieve Zorg, VWS

17.00 Borrel
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