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TRAUMAZORG VOOR DE
OUDERE PATIËNT
De themamiddag Landelijk Traumaregistratie richt zich op de

Voor wie
Het symposium is bedoeld voor

oudere ongevalpatiënt: Wie zijn zij? Wat zijn de mogelijkheden
van preventie? Hoe is de traumazorg voor hen georganiseerd? Op

iedereen die betrokken is bij

welke manieren kan de zorg voor deze (groeiende) patiëntengroep

de opvang en behandeling van

worden geborgd en wat is hiervoor nodig?

traumapatiënten, medewerkers
van de traumaregistratie, bestuurders en managers, kwaliteits- en

De landelijke traumaregistratie (LTR) maakt de ongevalproblematiek,

beleidsmedewerkers, onderzoekers

de organisatie en de kwaliteit van de traumazorg in Nederland in-

en overige belangstellenden.

zichtelijk. De LTR cijfers laten zien dat de ongevalpopulatie vergrijst.

Komt u ook?
U bent van harte uitgenodigd

Het organiseren van kwalitatief goede en doelmatige traumazorg
voor de oudere ongevalpatiënten is een uitdaging door de toenemen-

aanwezig te zijn bij het symposium.

de zorgvraag en diversiteit (type en ernst letsel maar ook vitaliteit,

Noteert u de datum alvast in uw

multimorbiditeit en sociale context) van deze groep.

agenda! Binnenkort ontvangt u het
programma.

De oudere patiënt met een heupfractuur vormt een relatief grote

Rapportages LTR 2016

groep waar veel aandacht naar uitgaat. Maar de ouderen lopen ook

Tijdens het symposium ontvangen

ander letsel op. In 2016 werd ruim 60% van de oudere ongevalpa-

alle deelnemers de rapportage van

tiënten opgenomen voor de behandeling van ander letsel dan een

de landelijke traumaregistratie over
2012-2016.

heupfractuur.

Locatie

In de opvang en behandeling van de oudere ongevalpatiënt vervullen

Centraal in het land.

de ambulancediensten en de regionale ziekenhuizen een essentiële

Accreditatie

rol. Zo bracht de ambulance in 2016 bijna 90% van de 65-plussers,

Accreditatie wordt aangevraagd bij

die na opvang acuut werden opgenomen in het ziekenhuis, naar de

de NVvH.

spoedeisende hulp. De regionale ziekenhuizen hebben ruim 80%

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd en wilt u zich

van deze ongevalpatiënten opgevangen. Deze cijfers onderstrepen
het belang van goede ketenzorg afspraken in de regionale netwer-

inschrijven voor het symposium?

ken. De regionale invulling verschilt. Zo laten LTR cijfers van 2016

Klik dan op onderstaande button.

bijvoorbeeld zien dat de opvang van de 65-plussers in de regionale

Aan deelname zijn geen kosten

ziekenhuizen varieert tussen de 55% tot en met 93% in de elf

verbonden.

traumazorgnetwerken. Daarbij is het tijdig herkennen van ernstig
gewonde oudere ongevalpatiënt complex en een aandachtspunt.
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