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Achtergrond
Hoewel de implementatie van traumasystemen heeft 
geleid tot betere uitkomsten voor de traumapatiënten, 
bestaat er geen consensus over de ideale methode om 
de geografische spreiding van level-1 traumacentra (TC) 
te evalueren. 

Doel
Het doel van deze studie was het evalueren van de 
invloed van de verkeersdrukte en geografische ligging 
van de 3 level-1 TC-locaties op de aanrijtijden naar de TC-
locatie in de traumaregio West op basis van Geografisch 
Informatie Systeem(GIS)- technologie.

Conclusie
• Deze op GIS-technologie gebaseerde benadering biedt een manier om de toegankelijkheid van de 

traumasystemen in veranderende omstandigheden, zoals wisselende verkeersdrukte en wisselende 
geografische trauma centrum distributie te objectiveren. 

• In regio West is de transporttijd van ongeval naar TC voor gehele regio ongeveer 20 minuten in het drie-TC-
locatie model. 

• Een tweede optie met behoud van acceptabele aanrijtijden, in dit drukke deel van de Randstad, zou een 2-TC-
locatie model met goede geografische spreiding zijn. 

Objectieve parameters voor de evaluatie van de 
geografische ligging van traumacentra met behulp van de 

GIS-technologie
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Methode
Een GIS-analyse werd uitgevoerd met behulp van ArcGIS-Pro om het gecombineerde effect van verschillende TC-
locaties en verkeersdrukte (spitsuur [S] en weinig verkeer [W]) in de dichtbevolkte traumaregio West op 
transporttijd van ongevalslocatie naar de dichtstbijzijnde TC-locatie, en bevolkingsdekking <60 min van 
dichtstbijzijnde TC-locatie, te analyseren. De GIS-analyse is gebaseerd op algemeen beschikbare data:

In alle modellen (figuur 1) kan 100% van de populatie binnen 

60 minuten de dichtstbijzijnde TC-locatie bereiken zowel in de 
spits [S] als bij rustig verkeer [W]. De populatie die de 
dichtstbijzijnde TC-locatie kan bereiken binnen 30 minuten 
daalt in de spits in alle 7 modellen. Tijdens de spits neemt de 
gemiddelde transporttijd  in alle modellen toe (figuur 2). In 
model 1, de huidige situatie, neemt de gemiddelde 
transporttijd tijdens de spits nauwelijks toe: van 19 minuten 
bij weinig verkeer tot 20 minuten in de spits (figuur 2.). De 
hypothetische modellen met twee, geografisch gespreide TC-
locaties (modellen 2 & 3) vertonen vergelijkbare resultaten als 
het huidige drie-TC-locatie model. De één-TC-locatie modellen 
(5-7) tonen een aanzienlijke toename van de gemiddelde 
transporttijd, met name in de spits (toename bijna 10 minuten 
in de spits en bij weinig verkeer).
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