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HISTORIE 

 

Vanuit de overtuiging van professionals dat de behandeling en de organisatie van de 

behandeling van ongevalslachtoffers beter moest kunnen is in 1982 de Nederlandse 

Vereniging voor Traumatologie (NVT) opgericht. Hoewel de NVT formeel een subvereniging 

is van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde zijn vanaf de oprichting medisch 

specialisten uit andere disciplines actief betrokken geweest bij de vereniging. 

 

Vanaf het eerste begin heeft de NVT zich niet alleen als taak gesteld om de kwaliteit van 

werken van individuele leden te bevorderen. Vooral heeft de NVT zich sterk gemaakt voor 

verbeteringen in de organisatie van de opvang en behandeling van patiënten betrokken bij 

een ongeval. Mede gebaseerd op ervaringen en onderzoek uit het buitenland was het 

duidelijk dat de uiteindelijke uitkomst van de behandeling bepaald wordt door de kwaliteit 

van de verschillende schakels in de keten van de afzonderlijke hulpverleners, beginnend op 

de plaats van het ongeval en uiteindelijk eindigend bij de laatste behandeling van de 

revalidatiearts.  

 

Al in 1985 werd het rapport ‘Organisatie traumatologie in de Nederlandse ziekenhuizen’ 

aangeboden aan de minister van wat toen nog heette Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.  

In 1985, 1987 waren dit nog manifesten, in 1997 en in 2004 werden de beleidsplannen door 

de vereniging gepresenteerd. 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Op basis van benodigde voorzieningen van mensen en uitrustingen met betrekking tot de 

opvang en behandeling van ongevalslachtoffers werden ziekenhuizen onderscheiden in drie 

categorieën, ieder met een eigen type patiënt.  

Volgens deze indeling zouden patiënten met een enkelvoudig letsel het meest gebaat zijn 

met opvang in het dichtstbijzijnde ziekenhuis en zouden patiënten met meervoudige‐  en 

met complexe letsels het beste af zijn met een behandeling in een daarvoor speciaal 

uitgerust traumaziekenhuis. Vanuit de medische beroepsgroep werd toen al voorgesteld om 

over te gaan tot het aanwijzen van een beperkt aantal regionale traumacentra, specifiek 

voor de opvang en behandeling van polytraumapatiënten. De politieke impact van het 

rapport was niet groot. Ook een tweede notitie vanuit de vereniging ‘Manifest tot 

verbetering van de traumazorg’ kreeg politiek te weinig aandacht buiten de kring van de 

vereniging, terwijl in dit tweede rapport in het bijzonder ook aanbevelingen werden gedaan 

om te komen tot een verbetering van de hulpverlening in de prehospitale fase. 

 

Toen uit de evaluatie van de hulpverlening bij enkele spraakmakende grootschalige 

incidenten (de Bijlmer‐crash en het Hercules‐drama) bleek dat de organisatie en alarmering 

van de hulpverlening op zijn minst chaotisch was verlopen, verscheen mede naar aanleiding 

hiervan het rapport van de Geneeskundige Inspectie ‘De Keten Rammelt’. De conclusies van 

dit rapport lieten aan duidelijkheid niets te wensen over. De verschillende schakels in de 

keten van extra‐ en intramurale hulpverleners waren niet op elkaar afgestemd. Er werd 

onvoldoende met elkaar overlegd. Hierdoor wordt de beschikbare capaciteit niet optimaal 

benut en blijft de kwaliteit van de behandeling onder de maat. 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Terecht ontstond er veel commotie over de onthutsende conclusies van de inspectie. 

Resultaat was dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS gemeenschappelijk met 

betrokkenen uit het veld aan de slag gingen om een nieuwe en meer slagvaardige structuur 

te scheppen in de organisatie van de Spoedeisende Medische Hulpverlening en de 

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen.  

 

Op basis van de binnen de NVT aanwezige professionele deskundigheid en betrokkenheid 

heeft de vereniging in 1997 een 1e beleidsplan gepresenteerd, voortbouwend op de eerdere 

manifesten met als duidelijke titel: ‘Traumazorg, onze Zorg!’. 

 

Belangrijke punten uit het beleidsplan 1997 

De zorg voor ongevalpatiënten diende regionaal georganiseerd te worden. Samenwerking 

tussen prehospitale hulpverleners en ziekenhuizen diende te geschieden op basis van 

protocollair vastgelegde afspraken. Het regionale traumacentrum fungeerde daarbij als spil 

van deze organisatie, het traumazorgnetwerk. 

Meervoudig, ernstig gewonde patiënten dienden bij voorkeur behandeld te worden in deze 

traumacentra omdat daar de expertise, mankracht en middelen aanwezig zijn om deze 

groep adequaat op te vangen.  

Gezien de hoge kosten die gepaard gaan met het in stand houden van de paraatheid en het 

benodigde voorzieningenniveau om complexe traumapatiënten goed op te vangen was 

aanvullende financiering van de traumacentra noodzakelijk. 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Het regionale traumacentrum werd verantwoordelijk gemaakt voor de organisatie van de 

traumazorg in de hele regio waarbij elk ziekenhuis op basis van de ter plaatse aanwezige 

kennis en uitrusting zijn eigen rol zou moeten blijven spelen.  

Ook met de preklinische hulpverleners dienden duidelijke werkafspraken te worden 

gemaakt. 

 

Voortbouwend op de ketengedachte zoals geformuleerd in de notitie ‘De Keten Rammelt’ 

werden verder aanbevelingen gedaan voor het versterken van andere schakels binnen de 

hulpverleningsketen.  

 

Belangrijke aanbevelingen waren:  

• verbetering van de preklinische zorg door het formuleren van eisen te stellen aan de 

bemanning en uitrusting van ambulancevoertuigen 

• verbeteren van de kwaliteit van de meldkamer 

• benoemen van situaties waarin de inzet van een getraind medisch mobiel team 

meerwaarde zou kunnen hebben op de plaats van het ongeval 

Registratie, niet alleen van de aard van het ongeval, het aantal betrokkenen en de ernst van 

de verwondingen, maar vooral ook van de uitkomst van de verleende zorg, in een bij 

voorkeur landelijk te raadplegen database werd hierbij als noodzakelijke voorwaarde gezien. 

Immers alleen op basis van aantoonbare kwaliteit zal een centrum zich binnen de 

beroepsgroep kunnen handhaven als tertiair verwijzingscentrum en aanspraak kunnen 

maken op additionele financiering. 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In het afgelopen decennium zijn een aantal zaken structureel aangepakt en verbeterd. De 

belangrijkste verbetering in de medische zorg is door de beroepsgroep zelf gerealiseerd. Met 

de introductie, begin 1995, in Nederland van het Advanced Trauma Life Support (ATLS ®) 

concept, later gevolgd door de Trauma Nurse Core Course (TNCC) voor spoedeisende hulp 

verpleegkundigen en de Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS) voor de werkers in de 

prehospitale fase, is een hoge mate van standaardisatie binnen de hele keten van de 

spoedeisende medische hulpverlening gerealiseerd. Binnen de medische kolom van 

hulpverleners wordt nu eenzelfde taal gesproken en bestaat er geen discussie meer over de 

methode van werken. 

 

De nota van VWS en BZK ‘Met Zorg Verbonden’ heeft in 1999 geleid tot het aanwijzen van 

tien traumacentra, waarvan er vier toestemming kregen ook een mobiel medisch team te 

laten uitrukken met een helikopter.  

 

De regionale samenwerking tussen ziekenhuizen onderling en ziekenhuizen en Centrale Post 

Ambulancediensten (CPA) begint vorm te krijgen. Er nog wel duidelijke regionale verschillen. 

Hoewel er nog geen sluitende landelijke afspraken zijn gemaakt over de implementatie van 

een uniform registratiesysteem is er wel overeenstemming over de minimaal te verzamelen 

gegevens (MTOS +).  

 

De NVT is de beroepsvereniging van de bij de opvang en behandeling van ongevalpatiënten 

betrokken medisch specialisten. Het is de enige vereniging die zichzelf de afgelopen jaren 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verantwoordelijk stelde voor de kwaliteit van de behandeling van alle ongevalpatiënten, de 

grote groep patiënten met een enkelvoudig letsel alsook de kleine groep patiënten met 

complexe en levensbedreigende letsels. De tijdige en optimale behandeling van de grote 

groep patiënten met een enkelvoudig letsel wordt momenteel ernstig gehinderd door het 

tekort aan behandelcapaciteit in veel ziekenhuizen. Het is niet ongewoon dat sommigen van 

deze patiënten pas behandeld kunnen worden in ziekenhuizen ver buiten hun eigen regio. 

Opvallend is dat bij de evaluatie van recente grootschalige ongevallen en rampen de 

kwaliteit van de medische behandeling niet ter discussie is gesteld. Wel blijft de wijze van 

communicatie bij alarmering en opschaling bij grootschalige ongevallen en rampen een bron 

van zorg. In de toekomst zullen er, wat de NVT en haar leden betreft, interessante 

ontwikkelingen plaats vinden. Door de vergaande differentiatie in de vakgebieden 

traumachirurgie, oncologische chirurgie, gastro‐enterologische en vaatchirurgie is de plaats 

van de algemeen chirurg aan het verdwijnen. Het invoeren van een nieuwe, op de Europese 

wetgeving gebaseerde opleidingssystematiek in chirurgie (plan SCHERP) is de certificering 

noodzakelijk geworden. Een goede positionering van de traumachirurg in het netwerk van 

de acute en urgente zorg bij de opvang van de traumapatiënten is nodig. Om te zorgen dat 

de traumachirurg zijn natuurlijke plaats in de acute zorgketen kan vervullen besteedt de NVT 

veel aandacht aan de kwaliteit van haar opleiding. Samen met de andere specialisaties wordt 

geparticipeerd in SCHERP, het op moderne leest geschoeide opleidingsplan van de 

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. 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VISIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR TRAUMATOLOGIE 

 

Een geïntegreerd systeem van professionele opvang en behandeling van ongevalslachtoffers 

is noodzakelijk voor de optimale zorg voor deze patiëntencategorie. 

 

 

 

 

MISSIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR TRAUMATOLOGIE 

 

Het bevorderen van de kwaliteit van de ketenzorg voor‐ en chirurgische behandeling van 

ongevalslachtoffers in Nederland. Dit wordt bereikt door adequate opleiding, 

wetenschappelijk onderzoek, registratie en controle en de regie over de samenwerking met 

de andere disciplines binnen de traumazorg. 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KLINISCHE TRAUMAZORG 

 

Inleiding 

Sinds het beleidsplan van 2004‐2008 is de organisatie van de traumazorg verder 

geëvolueerd. Door de aanwijzing van 11 landelijke traumacentra is een landelijk en regionaal 

traumazorgnetwerk gerealiseerd. De indeling van traumatologisch Nederland in GHOR‐

regio’s heeft daar verder toe bijgedragen. De level‐indeling van de participerende 

ziekenhuizen per traumazorgnetwerk in drie profielen faciliteert de gerichte distributie van 

traumapatiënten op basis van triage criteria. Voor nadere uitwerking van de level indeling 

wordt verwezen naar www.trauma.nl. 

Onderzoek naar het effect van regionalisatie in het traumazorgnetwerk Midden‐Nederland 

toonde een significante mortaliteitsreductie. Tevens resulteerde de regionalisatie in een 

meer efficiënte distributie van traumapatiënten over de regionale ziekenhuizen. Deze 

regionalisatie van de traumazorg heeft geleid tot verdere intensivering van de 

samenwerking tussen het intra‐ en extramurale deel van het traumazorgnetwerk. In het 

kader van de kenniscentrumfunctie van de traumacentra vindt regionaal traumaoverleg 

plaats. 

 

Intramuraal is en wordt kwaliteitwinst in de traumachirurgie behaald door verdere 

differentiatie en specialisatie binnen de chirurgie en de traumachirurgie (zie hoofdstuk 

opleiding en certificering). De richtlijnen voor de opvang, evenals de behandeling van 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ongevalslachtoffers blijft de eindverantwoordelijkheid van de traumachirurg. De komst van 

SEH‐artsen is een potentieel goede ontwikkeling, echter zij vervangen de traumachirurg niet. 

De kwaliteit van de behandeling van de letsels van het steun‐& bewegingsapparaat, als 

onderdeel van de traumazorg, kan verder worden bestendigd door het uitbreiden van een 

functionele samenwerking tussen traumachirurgen en traumatologisch georiënteerde 

orthopeden en plastisch chirurgen. Het in 2009 afgesloten convenant tussen de NVvH en 

NOV kan hiervoor als basis dienen. In de toekomst zal ook moeten worden nagedacht over 

een convenant met de NVPC. Deze functionele samenwerking kan alleen plaatsvinden door 

specialisatie en certificering binnen diverse beroepsgroepen. Ook vindt de laatste jaren 

verbreding en verdieping van de traumachirurgie in Nederland plaats dankzij de 

samenwerking met Defensie, waarbij in de diverse uitzendgebieden door vele participerende 

chirurgen waardevolle klinische ervaring in de oorlogschirurgie en met “mass casualty 

scenario’s” wordt opgedaan.  

 

Traumacentra / traumazorgnetwerken 

Er zijn momenteel 11 traumacentra 

1.  Traumacentrum Noord Nederland 

2.  Traumacentrum Limburg 

3.  Traumacentrum Zuid West‐Nederland 

4.  Traumacentrum Zwolle 

5.  Traumacentrum West‐Nederland 

6.  Traumacentrum Euregio 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7.  Traumacentrum Brabant 

8.  Traumacentrum  NoordWest‐Nederland 

9.  Traumacentrum Oost 

10.Traumacentrum Midden‐Nederland 

11.Traumacentrum AMC 

 

Financiering 

Traumazorg kost geld! 

De financiering van de regionale traumazorgnetwerken geschiedt momenteel vanuit de 

zogenaamde 1e geldstroom van het ministerie van VWS aan de 11 aangewezen 

Traumacentra. Sinds de invoering van de Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in de 

bestaande Traumacentra is het van groot belang dat de financieringsstructuur voor de 

traumazorgnetwerken transparant blijft, vooral in relatie tot de andere acute zorg. Tevens 

dienen de RvB van de Traumacentra de besteding van de geoormerkte financiën inzichtelijk 

te maken. De financiering van de regionale traumazorgnetwerken dient zodanig te zijn dat 

de opgedragen activiteiten betreffende de traumatologie ook daadwerkelijk hoogkwalitatief 

uitgevoerd kunnen worden. De geleverde traumazorg dient kostendekkend gehonoreerd te 

worden. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Beleidsplan 2010 

Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie 

12 

SEH  

Op de SEH zijn de laatste jaren een aantal nieuwe functies gecreëerd, denk aan SEH‐artsen, 

nurse‐practitioners en physician‐assistants. In 2000 is een opleiding tot SEH‐arts in 

Nederland gestart en inmiddels als profiel door het MSRC erkend. In diverse ziekenhuizen 

zijn inmiddels gecertificeerde SEH‐artsen werkzaam. De beoogde kwaliteitswinst is echter 

niet altijd vanzelfsprekend en moet objectief worden vervolgd. Het is de mening van de 

Nederlandse Vereniging voor Traumatologie dat het initiëren van het beleid voor de opvang 

en behandeling van ongevalslachtoffers op de SEH primair gecoördineerd moet worden door 

de traumachirurg. De traumachirurg dient voorzitter te zijn van de lokale Coördinatie 

Commissie Traumatologie en heeft zitting in het regionale traumazorgnetwerk. 

Bij de eerste opvang en behandeling van ernstig gewonde patiënten zal altijd een ATLS 

gecertificeerde (trauma)chirurg fysiek aanwezig moeten zijn. Een (trauma)chirurg dient in 

het gebruikersteam van de SEH zitting te hebben. Tevens is het van groot belang dat de 

chirurg in opleiding een stage volgt op de SEH, waar naast de eigen opleiders‐groep ook 

gecertificeerde SEH‐artsen een rol kunnen spelen.  

 

Ontwikkelingen 

Als gevolg van de in 1998 door het ministerie van VWS gepubliceerde en deels gerealiseerde 

Beleidsvisie Traumazorg, heeft een herschikking van patiëntenstromen plaatsgevonden. Het 

Traumacentrum en het gekoppelde profiel 1 ziekenhuis richt zich daarbij met name op de 

ongevalpatiënt met meerdere (ernstige) of levensbedreigende aandoeningen. 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De enkelvoudige traumapatiënten en minder ernstig gewonden worden in de profiel 2 of 3  

ziekenhuizen behandeld. Door het kanaliseren van de prehospitale patiëntenstroom door de 

ambulancezorg heeft  er in de afgelopen jaren een duidelijke verschuiving plaatsgevonden 

van de polytrauma patiënt naar traumacentra cq profiel 1 ziekenhuizen. In haar beleidsplan 

van 1997 heeft de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie erop aangedrongen om een 

beperkt aantal traumacentra aan te wijzen. De Nederlandse Vereniging voor Traumatologie 

moet concluderen dat nog niet kan worden aangetoond dat de huidige organisatie van elf 

traumacentra de kwaliteit van zorg voor politrauma slachtoffers optimaal waarborgt. De nog 

te realiseren analyse van landelijke registratie zal hierover uitsluitsel moeten geven. De voor 

deze toetsing benodigde landelijke criteria en controles, in de vorm van visitaties, moeten de 

komende jaren gerealiseerd worden. Centraal staat een adequate registratie, waardoor een 

uitgebreide database aan gegevens beschikbaar komt. Hierna kunnen kwaliteitscriteria 

worden ontwikkeld en zijn onderlinge vergelijkingen van geleverde traumazorg mogelijk. 

Een recente beleidsmatige ontwikkeling is het streven om het gehele vakgebied van de 

acute zorg naar traumamodel in te richten. De Trauma Centra zijn hiervoor door de minister 

aangewezen om een Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in te richten. Hierbij zijn een 

vijftal focusgroepen gedefinieerd: ketenzorg op het gebied van het acuut coronair 

syndroom, het cerebrovasculaire accident, acute psychose, verloskunde en op 

traumatologisch gebied de heupfractuur bij bejaarden. De ROAZ lijkt vooralsnog echter 

weinig bijdragend aan de traumazorg. De regievoering en de doelstelling zijn onduidelijk en 

er worden doublures in de traumazorg gecreëerd (heupfracturen). Deze ontwikkeling mag 

niet ten koste gaan van de traumazorg zoals deze tot op heden is gerealiseerd. 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Nadere professionalisering van de landelijke traumazorg dient geborgd te worden door 

verdere ontwikkeling van evidence based richtlijnen. Omschreven borging en onderhoud van 

de richtlijnen vormt hierbij een voorwaarde. De traumarichtlijnen moeten worden opgesteld 

via een vast format. Richtlijnen dienen als leidraad te fungeren voor de ontwikkeling van 

prestatie‐ en kwaliteitsindicatoren. Als voorbeeld is recent door de NVvH en de NOV de 

richtlijn proximale femurfractuur bij bejaarden afgerond. 

 

Een uitdaging in de toekomst vormt de verdere differentiatie binnen de traumacentra. 

Verdere concentratie van hooggespecialiseerde traumazorg cq traumachirurgische ingrepen 

in enkele traumacentra zal de specifieke expertise voor de behandeling van deze trauma 

slachtoffers doen toenemen. Deze concentratie binnen de bestaande traumacentra wordt 

noodzakelijk om voor specifieke ingrepen voldoende expertise op te bouwen, te behouden 

en uit te breiden. Om de beoogde concentratie te behalen kan het noodzakelijk zijn om 

bepaalde expertisecentra aan te wijzen voor het verrichten van, planbare complexe 

traumachirurgische ingrepen. Hierbij kan gedacht worden aan operatieve stabilisatie van 

cervicale/thoracale/lumbale wervelkolom, osteosynthese van acetabulum en 

bekkenringfracturen, complexe hand‐ en voetchirurgie, evenals de reconstructieve 

traumachirurgie. Om ook in de toekomst de benodigde traumachirurgische expertise in 

Nederland te kunnen bereiken is het een uitdagende optie om op termijn te streven naar 

een centraal categoraal Nederlands traumaziekenhuis ondersteund door de bestaande 

traumacentra. 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De tot nu toe gehanteerde level‐indeling voor de traumaregio ziekenhuizen wordt in 

samenwerking met de LVTC gereviseerd en er wordt gewerkt aan een landelijk uniform 

triage systeem.  

 

Gewenste verbeteringen in de klinische zorg 

• Definiëring van de integratie van acute zorg en traumazorg waarbij de taken en 

verantwoordelijkheden benoemd worden 

• Verbreding naar andere vakgebieden die als een natuurlijke partner in de traumazorg 

worden gezien dient verder bestendigd te worden. 

o Anaesthesie/Intensive Care 

o Radiologie 

o Neurologie/Neurochirurgie 

o Thoraxchirurgie  

o Plastische chirurgie 

o Kindergeneeskunde 

o Kaakchirurgie  

o Orthopedie 

o Revalidatie geneeskunde 

o SEH‐geneeskunde  

• Uitbreiding en intensivering van de samenwerking met de militair chirurgen en 

defensie. 

• Verdere profilering van de traumachirurgie binnen de chirurgie in Nederland. 



 

 

 

 
Beleidsplan 2010 

Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie 

16 

• Verdere internationale profilering van de Nederlandse traumachirurgie. 

• Verdere ontwikkeling van richtlijnen als basis voor prestatie‐ en kwaliteitsindicatoren 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PREKLINISCHE TRAUMAZORG 

Inleiding 

De preklinische traumapatiëntenzorg dient voldoende structureel gereguleerd te zijn, 

waarbij een goede afstemming en aansluiting op de klinische traumazorg essentieel is om de 

zorg voor de traumapatiënt optimaal te kunnen laten functioneren. 

 

Ketenzorg, bestaande uit de preklinische en de klinische zorg voor traumapatiënten, is een 

essentieel gedachtegoed binnen de traumatologie. De preklinische of prehospitale opvang 

maakt een wezenlijk onderdeel uit van de totale behandeling van een patiënt en heeft de 

laatste jaren in toenemende mate aandacht gekregen. 

In wezen kan deze ketenzorg voor twee situaties gelden: als eerste in de dagelijkse zorg en 

als tweede tijdens een opgeschaalde situatie nadat zich een ramp heeft voltrokken. Deel 1 

van dit hoofdstuk handelt over de keten in de dagelijkse zorg, deel 2 over de opgeschaalde 

zorg. 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PREKLINISCHE TRAUMAZORG deel I 

de keten in de dagelijkse zorg 

 

Integratie prehospitaal en intramuraal traject 

De samenvoeging van het totale traject van zorg voor de traumapatiënt (extramuraal en 

intramuraal) wordt goed weergegeven in het proces van de Spoedeisende Medische 

Hulpverlening (SMH). Dit SMH‐proces kan worden samengevat in een 10‐stappen plan: 

 

1. Omstanderhulp en alarmering (Meldkamer Ambulancevervoer = MKA) 

2. Verplaatsen van hulpverlening naar de patiënt (MKA, ambulance, MMT) 

3. Beoordelen en/of triage uitvoeren van patiënten (MKA, ambulance, MMT) 

4. Verlenen (extramurale) medische hulp (ambulance, MMT) 

5. Vervoer patiënt naar ziekenhuis (ambulance, MMT) 

6. Opvang op Spoed Eisende Hulp (SEH ziekenhuis, traumacentrum), inclusief medisch‐

specialistische hulp 

7. Operatie (medisch specialist) 

8. Intensieve zorg (idem) 

9. Verpleging en ontslag (idem, ziekenhuis) 

10. Revalidatie (huisarts, revalidatiecentrum en verpleeghuis) 

 

In dit 10 stappentraject bevinden zich een aantal belangrijke beslismomenten. Eén daarvan 

betreft de keuze van het aan te rijden ziekenhuis. 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Om dit landelijk te structureren (de patiënt moet naar het ziekenhuis waar hij qua letsel het 

beste past, tevens moet er bij meerdere slachtoffers een gewondenspreidingsplan worden 

gehanteerd, zie deel II ketenzorg) dienen de ziekenhuizen per regio naar capaciteit en 

mogelijkheden te worden onderverdeeld (zie hoofdstuk klinische traumazorg). Aan de hand 

van deze indeling kan per regio een werkbaar triage schema voor de ambulance worden 

opgesteld. 

Per schakel in de prehospitale keten worden de gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen 

benoemd: 

 

MELDKAMER AMBULANCEVERVOER (MKA voorheen CPA) 

• Structureel en geprotocolleerd ontvangen en melden van informatie op voldoende 

gedetailleerde en uniforme wijze. 

• Afstemmen van opleiding centralisten op de daadwerkelijke behoefte.  

• Digitale registratie en kwaliteitscontrole dienen geïntegreerd met de preklinische en 

klinische zorg plaats te vinden. 

 

De 112 melding van een ongeval komt binnen bij de MKA en wordt van hieruit geredigeerd. 

De kwaliteit van werken van de MKA’s wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 

deskundigheid van de aanwezige centralisten en kan worden verbeterd door verregaande 

protocolisering en opleiding. Dit heeft als voordeel dat informatie op gestandaardiseerde 

wijze wordt uitgevraagd om vervolgens volgens dezelfde systematiek aan ambulance/ MMT/ 

ziekenhuis te worden doorgegeven. Hierdoor wordt een snelle gestructureerde overdracht 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in de communicatieketen bevorderd en wordt informatieverlies en ‐vervorming 

geminimaliseerd. Tevens is aan de hand van verbeterde uitvraagprotocollen de ernst van het 

ongeval en de benodigde hulp beter in te schatten. Hiermee kan ook een inschatting worden 

gemaakt of naast de inzet van een ambulance eventueel ook inzet van een Medisch Mobiel 

Team (MMT) nodig is of dat er andere vormen van opschaling van zorg moeten gebeuren. 

Triage volgens een gevalideerde systematiek zou hiervoor als basis kunnen dienen. In dit 

hele proces van uniformering zullen de traumacentra (LVTC) een adviserende rol en de 

GHOR’s een sturende rol moeten spelen.  

Hierbij is een digitale registratie die aansluit bij de preklinische en klinische documentatie 

essentieel voor de controle op de kwaliteit van de ketenzorg.  

 

Ambulancehulpverlening 

• Verbeteringen van de opvang op de plaats van het ongeval en in het vervoer van 

spoedpatiënten naar het ziekenhuis behelzen verregaande samenwerking van het 

ambulancespoedvervoer met de klinische zorg. 

• Digitale verslaglegging die zowel door de meldkamer, ambulancedienst, MMT als 

ziekenhuis kan worden ingevuld en uitgelezen. 

• Informatie uitwisseling tussen de ambulancedienst en het ziekenhuis, dient volgens 

het MIST‐format te geschieden, zie website www.trauma.nl . 

• Structurele integratie van de scholing en training, met uitwisseling van kennis en 

expertise tussen clinici en preclinici. 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De ambulancehulpverlening vindt plaats in opdracht van de MKA en is georganiseerd in de 

Regionale Ambulance Voorziening (RAV). De ambulancezorg zelf wordt uitgevoerd door de 

ambulancediensten. 

Het vereiste kwaliteitsniveau van ambulancezorg is vastgelegd in de nota ‘Verantwoorde 

ambulancezorg’ van 1997. Ambulancezorg Nederland heeft in samenwerking met SOVAM en 

SOSA een ‘handleiding voor de vorming van regionale ambulancevoorzieningen’ ontwikkeld. 

Hierin worden modellen en richtlijnen aangegeven voor organisatie en invulling van de 

regionale ambulancezorg. Coördinatie op landelijk niveau moet nog verder ontwikkeld 

worden. Het Nederlands Ambulance Instituut is verantwoordelijk voor het Landelijk Protocol 

Ambulancezorg en in samenwerking met de NVT wordt hier richting aangegeven (stichting 

LAMP 1996).  

 

De rol die de traumacentra met de regioziekenhuizen momenteel hierin spelen beperkt zich 

veelal tot het voorzien in medische adviseurs en tot het geven van onderwijs in het kader 

van de bijscholing. Afspraken over uniforme scholing, protocollen (waaronder de 

inzetcriteria voor het MMT), gezamenlijke registratie en kwaliteitscontrole zouden gemaakt 

moeten worden. 

Daarnaast dient er regionaal sprake te zijn van een vloeiende overgang van meldkamer, naar 

RAV en naar klinische zorg. In de ogen van de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie is 

dat alleen goed mogelijk indien er op regionaal niveau sprake is van één organisatie die 

verantwoordelijk is voor het spoedvervoer voor traumapatiënten en de daarbij behorende 

zorg. De voordelen hiervan zijn een beperkte groep hulpverleners, die daardoor over meer 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expertise zullen beschikken. Bovendien zal dit ook de integratie tussen RAV, MMT, 

traumacentra en overige regionale ziekenhuizen tot gevolg hebben. 

Een goed en effectief digitaal communicatiesysteem tussen ambulance, MKA, ziekenhuis en 

eventueel andere betrokkenen is van groot belang. De ontwikkeling en de invoering van een 

Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) moet zorgen voor een snellere verwerking van de 

melding en een verbetering van de samenwerking van de hulpdiensten. Het GMS moet 

synergistisch werken met de door de andere zorgverleners gebruikte systemen. 

 

Mobiel Medisch Team (MMT)  

• Landelijke uniforme afspraken en protocollen. 

• Uitbreiding naar 24‐uurs parate inzetbaarheid van de professionele MMT’s. Dit is 

noodzakelijk om de continuïteit van optimale zorg dag en nacht te kunnen garanderen. 

Voor landelijke dekking dient men uit te gaan van vier MMT’s met helikoptervervoer. 

Deze MMT’s dienen onderdeel te zijn van vier traumazorgnetwerken, de bemensing 

van deze MMT’s dient bijvoorkeur afkomstig te zijn uit de traumacentra, hoewel ook 

de inzet van artsen uit andere ziekenhuizen niet uitgesloten mag worden. Het is wel 

essentieel dat er voldoende exposure is voor de ingezette personen. 

• De arts die wordt opgeleid voor MMT arts dient te voldoen aan de vereiste 

competenties ongeacht zijn primaire opleiding.  

• Integratie van het MMT met het ambulancespoedvervoer is essentieel om een 

vloeiende overgang te kunnen maken tussen rijdend en vliegend vervoer van 

hulpverleners en patiënten. 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• Het goed en efficiënt aanwenden van inzetcriteria van ambulance of MMT kan in de 

ogen van de vereniging alleen plaatsvinden indien het spoedvervoer voor 

traumapatiënten en de traumacentra regionaal binnen één organisatie zeer nauw 

samenwerken al dan niet met één geïntegreerde staf van medewerkers. 

• Er dient onderzoek geïnitieerd te worden naar de validiteit van de afzonderlijke 

inzetcriteria.  

 

De Medisch Mobiele Teams (MMT) blijven de aandacht houden van de landelijke politiek en 

overheden. Binnen de prehospitale ketenzorg past ook de integratie van het MMT, met als 

doel door het gehele land dezelfde hoge kwaliteit van zorg aan de traumapatiënt te kunnen 

bieden. Een MMT bestaat uit een speciaal opgeleide arts (chirurg, anesthesioloog, 

intensivist, eventueel SEH‐arts), een verpleegkundige en een chauffeur of piloot. De 

toegevoegde waarde van het MMT bestaat uit het snel ter plaatse brengen van 

specialistische hulp, specifiek geënt op de prehospitale situatie en het transport. 

De Nederlandse inzetcriteria van het helikopter‐MMT, zoals voorgesteld door de werkgroep 

inzetcriteria van de LVTC, staan beschreven op de website www.trauma.nl . 

De medische bemensing van de MMT’s moet bestaan uit speciaal opgeleide artsen en 

verpleegkundigen. Om voorbereid te zijn op de specifieke eisen die het ‘op straat in acute 

omstandigheden werken’ aan de betrokkenen stelt, dienen alle leden van een MMT een 

uitgebreid scholingsprogramma te ondergaan. Deze opleidingeisen zullen landelijk 

afgestemd moeten worden, ook weer om landelijk aan een gelijke standaard van zorg voor 

de traumapatiënt te kunnen voldoen. 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Het ministerie van VWS heeft ervoor gekozen de standplaats van de MMT’s te verbinden 

aan vier traumacentra. Deze traumacentra (Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Groningen) 

zijn aangewezen om te voorzien in een helikopter‐MMT.  

Voor Nederland geeft dit onvoldoende dekking: enkele gebieden in Nederland worden nu 

nog verzorgd door Duitse, dan wel Belgische helikopter‐traumateams. Gekeken moet 

worden waar de ‘ witte vlekken’ zijn en een evaluatie is nodig voor een landelijk dekkend 

systeem. 

 

In de huidige situatie zijn van de 4 helikopter‐MMT’s er 3 alleen gedurende de 

daglichtperiode inzetbaar, met een maximale inzetbaarheid van 12 uur achtereen. De 

traumahelikopter van Nijmegen is sinds 2008 24‐uur per dag inzetbaar. De NVT is van 

mening dat om de continuïteit en de kwaliteit van zorg die door de MMT’s wordt geboden te 

kunnen waarborgen, uitbreiding naar 24‐uursparaatheid en ‐inzetbaarheid van alle 

helikopter‐MMT’s noodzakelijk is. Uitbreiding naar 24‐uurs parate inzetbaarheid van 

professionele helikopter‐MMT’s is inmiddels toegezegd door de overheid (binnen 3 jaar) en 

momenteel worden de leden van de andere heli‐MMT’s ook getraind en opgeleid om te gaan 

‘nachtvliegen’. Landelijke dekking is alleen mogelijk wanneer men vanuit vijf traumacentra 

de beschikking heeft over helikoptervervoer. Van belang is een goede geografische verdeling 

van de helikopterstandplaatsen. Hierbij is deze verdeling van meer belang dan de ligging 

hiervan in de nabijheid van een ziekenhuis. Ook zal het aantal inwoners meespelen bij de 

bepaling van de standplaatsen. 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Integratie van de MMT’s met het ambulancespoedvervoer is essentieel om een vloeiende 

overgang te kunnen maken tussen rijdend en vliegend vervoer van hulpverleners en 

patiënten onder alle omstandigheden. 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Veel handelingen in de spoedzorg zijn niet altijd evidence based, maar eerder experience 

based. In samenhang met organisaties van alle medische en paramedische betrokkenen zou 

een wetenschappelijk interuniversitair, interfacultair instituut moeten worden opgezet 

samen met de ambulance wereld en de GHOR om wetenschappelijke vraagstukken op het 

gebied van spoedzorg en opgeschaalde zorg adequaat op te pakken.  

 

PREKLINISCHE TRAUMAZORG deel II 

De opgeschaalde zorg 

GHOR, ZIROP, OTO 

 

De geschiedenis van de ‘moderne’ SMH begint eigenlijk in 1992, met de Bijlmer‐ramp. De 

overheid krijgt in toenemende mate aandacht voor de rampenbestrijding en de SMH deelt 

mee in die toegenomen aandacht. Versterking van de rampenbestrijding vond een startpunt 

bij het rapport ‘De Keten Rammelt’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg uit 1994. In 

2000 volgde de vuurwerkramp in Enschede, in 2001 de cafébrand in Volendam en recent in 

2009 de ramp met het vliegtuig van Turkish airways. Genoeg redenen voor het verder 

uitwerken van de SMH. Het is aantrekkelijk om te denken in termen van ketens bij de 

beschrijving van de SMH. Het bleek dat de hulpverleningsketen vóór 1994 vele gebreken 

vertoonde. Om de georganiseerde keten van spoedeisende medische hulpverlening via een 

proces van opschaling bij grootschalige incidenten en rampen (de overgang van de 

dagelijkse, kleinschalige spoedeisende medische hulpverlening naar grootschalige 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geneeskundige hulpverlening bij rampen) vorm te geven is er via verschillende rapporten het 

project ‘Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen’ de GHOR gestart. In 1997 

verscheen de nota ‘Met Zorg Verbonden’ (ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)). In deze nota worden de SMH en 

de GHOR met elkaar in samenhang gebracht, met als doel een beter georganiseerde keten 

van spoedeisende medische hulpverlening via een proces van opschaling. 

 

 

GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) 

• Verbetering van de afstemming van de reguliere spoedeisende hulp en de 

opgeschaalde spoedeisende hulpverlening (denk aan voorbereidingen bij 

grootschalige evenementen) 

• Betere communicatie en samenwerking landelijk en regionaal tussen de GHOR en de 

traumazorgnetwerken 

• Verder uitbouwen van de gestructureerde opleiding van (para)medische 

hulpverleners voor grootschalige ongevallen (MIMMS en HMIMS) 

• Beter en volledig gebruik van OTO gelden en opleidingsmogelijkheden, ook ten gunste 

van de medisch professional 

• Kwaliteitseisen en specifieke scholing voor de functionarissen van de GHOR  

• De GHOR moet een wezenlijke rol spelen bij het opstellen en oefenen van de ZIROP’s 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Onder auspiciën van de staatssecretaris van BZK en de minister van VWS is enkele jaren 

geleden het project Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 

gestart. Vanuit dit project zijn 26 GHOR‐regio’s ontstaan. Aan het hoofd van iedere GHOR‐

regio staat een Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF). Daar waar de inhoudelijke 

coördinatie van de zorg aan traumapatiënten regionaal geschiedt vanuit de traumacentra, 

ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor organisatorische samenhang op het terrein 

van grootschalige ongevallen en rampen bij de RGF. Eén van de taken van de RGF is, namens 

de burgemeester, leiding geven aan de binnen de GHOR‐keten samenwerkende 

zorginstellingen en de activiteiten van de ambulance diensten en de ziekenhuizen in het 

kader van de rampenbestrijding op elkaar en op die van de brandweer en politie af te 

stemmen.  

Bij grote ongevallen en rampen wordt de term ‘opschaling’ gebruikt. In de nota ‘Met Zorg 

Verbonden’ uit 1997 wordt die term gebruikt voor de overgang van de dagelijkse, 

kleinschalige spoedeisende medische hulpverlening naar grootschalige medische 

hulpverlening. Deze opschaling zou naadloos moeten verlopen. Het proces van opschaling 

binnen de spoedeisende medische hulpverlening kan schematisch worden samengevat (zie 

www.trauma.nl ). 

 

Eén van de taken van het GHOR is het realiseren van paraatheid van medische professionals 

van zorginstellingen ten behoeve van een grootschalige inzet. Het gaat hier om de opleiding 

en paraatheid van functionarissen die medische en verpleegkundige zorg moeten leveren, 

onafhankelijk van de locatie waar deze zorg geleverd moet worden (op het rampterrein of 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binnen de zorginstelling). Om praktische vaardigheden en om inzicht in de 

organisatiestructuur te ontwikkelen en te onderhouden moeten de hulpverleners worden 

opgeleid en geoefend. De diverse hulpdiensten dienen met dezelfde protocollen te werken 

en dienen elkaars procedures te kennen.  

Binnen dit kader past de cursus Major Incident Medical Management and Support (MIMMS). 

Zoals de rampengeneeskunde gezien kan worden als opschaling van de spoedeisende 

medische hulpverlening, kan de MIMMS gezien worden als een opschaling van de ATLS, met 

als doelstelling medici, paramedici en betrokkenen uit overige beroepsgroepen (brandweer, 

politie) een systematische, gecombineerde aanpak voor rampen en grootschalige ongevallen 

te leren. Vergelijkbaar met het ABC van de ATLS wordt binnen de MIMMS ook een kapstok 

aangeboden voor een gestructureerde benadering en opvang in geval van grote incidenten 

en rampen.  

 

Een en ander sluit goed aan bij de beoogde samenwerkingsstructuur en organisatie vanuit 

de GHOR, en zou daarom in de toekomst vast onderdeel moeten uitmaken van de vereiste 

opleiding voor (para)medici betrokken bij de rampenopvang. Op deze wijze kan de MIMMS 

cursus bijdragen tot (inter)nationale standaardisering van werkwijzen en uniformering van 

kwaliteitsnormen.  

Naast de MIMMS is er de HMIMS (Hospital Major Incident Management and Support). De 

HMIMS is een voorbereidende cursus voor de opvang van grote groepen slachtoffers in de 

ziekenhuizen bij een ramp en is een perfecte voorbereiding op het tot stand komen van een 

ziekenhuis rampen opvang plan (ZIROP). 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Ziekenhuizen zijn op grond van de wet GHOR verplicht zich voor te bereiden op rampen. Bij 

een extern incident, waarbij het aantal slachtoffers niet kan worden behandeld met de 

beschikbare middelen, mensen en ruimten, is extra inzet vereist en zal een speciale 

organisatie structuur moet worden opgezet. Met een ziekenhuis rampen opvangplan ZIROP 

wordt hier invulling aan gegeven. Dit plan voorziet in de interne organisatie van het 

ziekenhuis bij de opvang van grote aantallen slachtoffers van buiten het ziekenhuis. Als een 

incident tot ramp verklaard is, moet de dagelijkse organisatie van het ziekenhuis worden 

aangepast. Het ZIROP treedt in werking en het crisiscoördinatie team van het ziekenhuis de 

respons zal aansturen. Recentelijk is de tweede versie verschenen van het landelijk format 

ZiROP. Dit kan door ziekenhuizen worden gebruikt als leidraad bij de invulling geven van hun 

eigen ZiROP. 

De trias PHTLS, ATLS en TNCC kan bij de opgeschaalde zorg worden aangevuld met het duo 

MIMMS en HMIMS, waarbij tevens accreditatie voor de verschillende beroepsgroepen moet 

worden verkregen. 

 

Vanuit het ministerie van VWS zijn er in 2008 landelijke stimuleringsgelden ter beschikking 

gesteld ter voorbereiding op rampen en crisissituaties. Deze stimuleringsgelden komen 

vanaf 2008 t/m 2011 jaarlijks ter beschikking voor de 11 ziekenhuizen met een 

traumacentrumfunctie en zijn bedoeld voor het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) voor 

alle ketenpartners in de zorg. Het is aan de traumacentra in samenwerking met de regionale 

GHOR’s hoe dit geld te besteden. Landelijke samenwerking tussen de diverse traumacentra 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wordt gecoördineerd door de LVTC zodat voorkomen wordt dat iedereen zelf opnieuw het 

wiel moet uitvinden. 

 

Gewenste verbeteringen in preklinische traumazorg 

1. Verder uitbouwen van een geïntegreerde samenwerking van de spoed preklinische 

(ambulance)zorg met de klinische zorg. 

2. Verbeteren van de MMT‐ en/of heli inzet. 

3. Verdere uitbreiding van de samenwerking en afstemming met de GHOR en verbeteren 

van de traumazorg en opvang bij rampen en crisissituaties. 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KWALITEIT en CERTIFICERING 

 

De Nederlandse Vereniging voor Traumatologie moet op de vraag van de maatschappij naar 

aantoonbare kwaliteit anticiperend optreden. Hiertoe dienen duidelijke criteria voor de 

kwaliteit van zorg van zowel instellingen als ook professionals betrokken bij de traumazorg 

te worden opgesteld. Dit is alleen mogelijk met een nauwkeurige registratie van 

traumapatiënten, de uitkomsten van de verleende zorg, visitatie van de bij de traumazorg 

betrokken ziekenhuizen en certificering van de bij de traumazorg betrokken professionals. 

Een kwaliteitscommissie samen gesteld door en bestaande uit leden van de Nederlandse 

Vereniging voor Traumatologie moet hiervoor in het leven worden geroepen. 

 

Registratie 

Meten is weten. De traumazorg in Nederland kan niet zonder een eenduidig 

registratiesysteem. Gegevens met betrekking tot traumazorg kunnen en moeten gebruikt 

worden voor een permanente kwaliteitscontrole op verschillende niveaus.  

De landelijke registratie voor alle in het ziekenhuis opgenomen ongevalslachtoffers moet 

verder uitgebouwd worden. In de volgende jaren moet een registratiegraad groter dan 90% 

bereikt worden. De basis voor de registratie is de MTOS+ dataset waarin naast 

patiëntengegevens en opnamegegevens ook data over de toestand van de patiënt en de 

outcome (overleving) zijn opgenomen. De traumacentra hebben al de plicht de data in hun 

regio te verzamelen. Daarnaast moeten alle bij de traumazorg betrokken instellingen 

verplicht worden de data aan te leveren. 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Alle data worden in een landelijke databank verzameld. De “wetenschappelijke adviesraad 

registratie” van de LVTC moet de landelijke databank in nauwe samenwerking met de LBTC 

beheren en coördineren. Uiteindelijk moet ieder jaar aan iedere deelnemende instelling een 

overzicht uitgereikt worden waarin zij geanonimiseerd hun data met anderen kunnen 

vergelijken. 

Verder moet voor meervoudig ernstig gewonde patiënten een uitgebreidere registratie 

plaatsvinden om een kwaliteitscontrole voor de opvang en behandeling van deze groep te 

realiseren. Hier verdient internationale samenwerking door bij voorbeeld aansluiting aan de 

polytraumaregistratie van de andere landen de voorkeur. 

Na realiseren van de bovengenoemde doelen kan registratie naar alle poliklinisch 

behandelde patiënten uitgebreid worden met verder gaande registraties (te denken valt aan 

een fractuurregistratie). De NVT zal een leidende rol in het ontwikkelen hiervan moet nemen 

met oog voor de kwaliteit van de data en zorgvuldigheid. 

 

Visitatie  

De visitatie van ziekenhuizen met als doel op locatie beoordelen van kwaliteitseisen, is in de 

beroepsgroep van medisch specialisten een beproefde en volledig geaccepteerde wijze van 

kwaliteitscontrole op de praktijkvoering. Het behelst een min of meer objectief oordeel van 

een lokaal niet betrokken partij die toch over een maximum aan kennis betreffende het 

vakgebied beschikt. Door de invoering van het traumanetwerk zijn de 11 aangewezen 

traumacentra verplicht in de regio een level‐indeling te implementeren. Dit is inmiddels in 

alle regio’s gebeurd. 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De volgende stap is de oprichting van een landelijk visitatiesysteem om de level‐indeling te 

toetsen. De in de jaren negentig van de afgelopen eeuw vastgestelde toetsingscriteria 

moeten in samenwerking met de Landelijk Beraad Traumacentra (LBTC) aan de huidige eisen 

aangepast worden. Lokale initiatieven moeten tot een landelijk visitatiesysteem 

samengevoegd worden. Hierin wordt het LBTC een centrale rol toebedeeld.  

 

Certificering 

Certificering dient de volgende doelen: 

Het bevorderen van de kwaliteit van de behandeling van de ongevalpatiënt  

Het zowel binnen als buiten de beroepsgroep beter herkenbaar maken van chirurgen die de 

traumachirurgie uitoefenen.  

Hiervoor wordt de titel “traumachirurg” ingevoerd. Een traumachirurg moet aan helder 

gedefinieerde criteria voldoen. Hiervoor wordt een certificering ingevoerd. Deze certificering 

gebeurd onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse 

Vereniging voor Traumatologie en zal tot aan de volledige implementatie van het nieuwe 

curriculum voor de opleiding tot chirurg (SCHERP) retrograad plaatsvinden. Na 

implementatie van SCHERP vindt de certificering antegraad plaats. 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In aanmerking voor een retrograde certificering komen: 

 Chirurgen die kunnen aantonen dat hij /zij actief is in de traumazorg 

(voor tenminste 20 % v/d patiënt gebonden activiteiten) 

 Chirurgen met een voltooide CHIVO opleiding traumatologie  

 Chirurgen met een voltooide 6de jaars differentiatie traumatologie die 

aansluitend actief zijn in de traumazorg ( 20 % v/d klinische 

activiteiten) 

De kandidaat moet lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie (NVT) en 

hij/zij moet de certificering actief aanvragen.  

 

In aanmerking voor een antegrade certificering komen:  

 Chirurgen met een afgeronde opleiding chirurgie volgens het nieuwe 

curriculum (SCHERP) die de 5de en 6de jaars differentiatie 

traumatologie hebben gevolgd 

 

Chirurgen die in het buitenland tot chirurg zijn opgeleid kunnen gecertificeerd worden mits 

zij in het bezit van het Europese Traumatologie Examen (UEMS) zijn en bovendien een 

minstens 2 jaar durende differentiatie traumatologie hebben gevolgd. 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De certificering wordt getoetst door een commissie bestaande uit: een traumachirurg 

werkzaam in respectievelijk een academisch centrum, een perifere opleidingskliniek en een 

perifere niet opleidingskliniek. 

Financiering  

Financiële steun van de overheid is onmisbaar voor het opzetten en onderhouden van een 

landelijke database en het aanstellen van de benodigde data‐managers. Ook de overheid 

heeft een belang bij een goed functionerend kwaliteitssysteem. De subsidie van de overheid 

aan de traumacentra kan deels voor de verdere landelijke ontwikkeling en ondersteuning 

van het registratiesysteem worden aangewend. Ondersteuning bij de registratie zowel in alle 

deelnemende regionale ziekenhuizen als bij de prehospitale traumazorg, door professionele 

datamanagers is daarbij in de ogen van de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie een 

onmisbaar onderdeel. Op lokaal niveau mag van de ziekenhuizen een bijdrage worden 

verwacht aan de opbouw van het registratiesysteem aangezien ook zij een specifiek 

voordeel hebben bij een sluitende lokale registratie.  

Om dit te kunnen financieren moet het budget van het traumacentrum verhoogd worden 

met een bijdrage te besteden aan de perifere ziekenhuizen in hun regio.  

Gewenste verbeteringen van de kwaliteit en certificering 

• Instellen van een commissie kwaliteit 

• Verbeteren van de registratie van traumapatiënten 

• Verbeteren van de kwaliteitscontrole door de eigen beroepsgroep 

• Invoering van de certificering traumachirurg 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OPLEIDING en ONDERWIJS 

 

Inleiding 

Het behandelen en begeleiden van ongevalslachtoffers behoort van oudsher tot het 

werkterrein van de chirurg. Het herkennen en adequaat inspelen op de problematiek  

die zich bij traumapatiënten kan voordoen, vereist een zorgvuldige en brede opleiding.  

 

Opleiding tot traumachirurg  

In de opleiding tot chirurg behoort aandacht besteed te worden aan het verwerven van 

algemeen heelkundige kennis en vaardigheden. In de differentiatie tot traumachirurg dient 

men zich verder te bekwamen in de behandeling van diverse letsels bij de verschillende 

categorieën patiënten. Triage, damage control, behandeling van stompe en penetrerende 

letsel, van hoofd, hals, romp en extremiteiten en fracturen behoren tot de 

basisvaardigheden. Goede communicatieve eigenschappen en oog voor logistieke zaken zijn 

belangrijk voor een adequaat functionerende traumachirurg. Op dit moment wordt de 

opleiding heelkunde gereorganiseerd. Het belangrijkste argument hiervoor is de behoefte 

aan een efficiëntere opleiding die inspeelt op de hedendaagse ontwikkelingen. Hiervoor 

werd het opleidingsplan Structuur Curriculum Heelkunde voor Reflectieve Professionals 

(SCHERP) door het Concilium Chirurgicum van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 

ontwikkeld. Dit plan betekent voor de NVT een welkome bijdrage in het streven om te 

komen tot een opleiding tot traumachirurg in 6 jaar. In dit competentie gerichte 

opleidingsplan wordt het chirurgisch werkterrein benoemd en in thema’s ondergebracht. 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Voor de traumachirurgie zijn 5 thema’s benoemd: 

‐Primaire opvang en triage van traumapatiënten 

‐Polytrauma   

‐Extremiteitenletsels 

‐Brandwonden 

‐Het groeiende skelet en osteoporose 

 

De opleiding volgens het nieuwe curriculum is in 3 fasen van 2 jaar onder verdeeld. In alle 

fasen zijn de competenties op traumatologisch gebied, welke de opleidingsassistent moet 

beheersen. In de laatste 2 jaar vindt de differentiatie tot traumachirurg plaats. Na 

beëindigen van de 6‐jarige opleiding tot chirurg met doorlopen van deze 2 jaar differentiatie 

traumatologie kan de certificering tot traumachirurg toegekend worden. 

 

Fellowships  

Door het nieuwe 6‐jarige opleidingsplan met differentiatie traumatologie komt de CHIVO‐

opleiding te vervallen. De NVT zal de infrastructuur van de 8 waardevolle CHIVO‐opleidingen 

willen behouden. Gedurende 1‐2 jaar kan de geïnteresseerde traumachirurg in speciaal 

daartoe aan te wijzen centra en “advanced trauma fellowship” volgen. 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Om voor de jonge traumachirurgen nog meer keuzemogelijkheden te creëren moet het 

aantal fellowships uitgebreid worden. Deze zullen dan een thematisch karakter hebben en 

gedurende enkele maanden gevolgd worden. Voorbeelden zijn: 

• shockroommanagement en damage control chirurgie 

• geavanceerde fractuurchirurgie (bv bekken en wervelkolom) 

• arthroscopische chirurgie 

 

De fellowships kunnen zodanig samengesteld worden, dat de toekomstige traumachirurg 

zich  kan richten op een carrière in een level 1 traumacentrum  of een level 2/3 

traumacentrum of een combinatie van beide. Uitwisseling van fellows tussen verschillende 

ziekenhuizen moet worden gestimuleerd. 

 

Onderwijs 

De NVT ondersteunt de visie van het levenslang leren als medisch professional. Daarom 

worden initiatieven tot bij‐ en nascholing gesteund. Hiervoor is het belangrijk dat met 

partners die deze vorm van onderwijs aanbieden een goed contact onderhouden wordt. 

Potentiële partners zijn de stichting ALSG, DSTC, EMSB, stichting AO Nederland en de 

stichting Osteosynthesis and Trauma Care (OTC) Nederland. Gezien het grote aanbod op het 

terrein van bij‐ en nascholing is het belangrijk tot verdere afstemming onder elkaar te 

komen. E‐learning modules, zoals bekend in de Verenigde Staten, moeten een vast 

onderdeel van het moderne onderwijs worden. 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Gewenste verbeteringen in opleiding en onderwijs 

• In het opleidingsplan SCHERP verder ontwikkelen van de traumachirurg 

• Ontwikkelen van gerichter fellowships 

• Structureren van onderwijs en nascholing 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WETENSCHAP 

 

De Nederlandse Vereniging voor Traumatologie heeft, als subvereniging van de Nederlandse 

Vereniging voor Heelkunde, als één van haar primaire taken het bevorderen van 

wetenschappelijke activiteiten in de breedste zin van het woord. Om deze doelstelling te 

bereiken worden onder leiding / onder auspiciën van het bestuur van de NVT een groot 

aantal activiteiten ontplooid hieronder valt de organisatie of mede‐organisatie van 

wetenschappelijke bijeenkomsten zoals:  

  

• De jaarlijkse ‘Traumadagen’  

• Symposia Traumatologie tijdens de Chirurgendagen 

• Het jaarlijkse ‘assistenten symposium’  

• Het post‐olympisch sportcongres, een maal per twee jaren 

• De ‘gevorderden cursus Traumatologie’, een maal per twee jaren  

• Het jaarlijkse congres van de “European Society for Trauma and Emergency Surgery 

 

Door de leden van de NVT worden diverse onderzoeksactiviteiten op diverse terreinen 

ontplooid. Dit gebeurt meestal op individuele basis. In de volgende jaren moet het 

wetenschappelijke onderzoek in de traumatologie verder ontwikkeld worden. In plaats van 

individuele initiatieven moet een infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek 

opgebouwd worden.  

 



 

 

 

 
Beleidsplan 2010 

Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie 

42 

Hierin neemt de in het najaar 2007 opnieuw geïnstalleerde “wetenschappelijke raad” 

bestaande uit de Nederlandse hoogleraren Traumachirurgie een centrale positie in. Vanuit 

deze raad moet deze structuur opgebouwd worden.  

 

Er zal een centraal onderzoeksbureau geïnstalleerd moeten worden om “multi‐centre 

studies” te faciliteren. De met subsidiegelden van ZonMw opgeleide klinische epidemiologen 

moeten hierin participeren. Er wordt een nauwe samenwerking met de Landelijke 

Vereniging voor Traumacentra (LVTC) opgebouwd. Het doel hiervan is het initiëren en 

faciliteren van wetenschappelijk onderzoek op basis van de data van de landelijke 

traumaregistratie.  

Verder moet onder leiding van de klinische epidemiologen scholing in het opzetten van 

wetenschappelijk onderzoek georganiseerd worden. Op de traumadagen en het 

assistentensymposium moet hiervoor ruimte gecreëerd worden. 

De samenwerking met Europese verenigingen zoals de ESTES en de DGU moeten verder 

uitgebouwd worden. Deze initiatieven moeten in de toekomst vanuit de Nederlands Ongeval 

Stichting en ZonMw worden gefinancierd. 

 

Gewenste verbeteringen in de wetenschap 

• Opbouwen van een infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek 

 

 


