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Ongevalslachtoffers hebben
baat bij traumacentra
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Eén loket voor acute zorg in Almere

Foto: Flevoziekenhuis
Burgemeester Jorritsma (links), Jeltje Schraverus (rechts) en Bert Groot Roessink (midden) verrichten de opening van de Spoedpost.
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de Zorggroep Almere en de vrijgevestigde

doktersassistente trieëert aan de telefoon

hebben, kunnen sinds 1 december

huisartsen. Verwacht wordt dat door

vervolgens welke soort hulp nodig is,
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Registratie van start
‘We zijn nog maar een jaar bezig, maar

verzameld worden. Vervolgens is in alle

nu al registreren alle ziekenhuizen in

ziekenhuizen een begin gemaakt met de

onze regio!’ Medisch informatiekundige

registratie. Samen met collega Mariska

Fieke

Klooster voer ik alle data in.’

Oostvogel,

verantwoordelijk

voor de traumaregistratie binnen

Het opzetten en ondersteunen van de

TraumaNet AMC, is tevreden. Sinds het

registratie in de traumaregio is een van

AMC op 1 januari 2008 traumacentrum

de bijzondere taken die de rijksoverheid

is geworden, is er al een grote

traumacentra heeft toebedeeld. Landelijk is

hoeveelheid werk verricht.

afgesproken om van iedere traumapatiënt
een minimale set aan gegevens vast te

Oostvogel moet erop toezien dat de

leggen. Dit is de zogenoemde MTOS+

registratie goed verloopt en dat de kwaliteit

dataset (Major Trauma Outcome Study).

van de gegevens in orde is. ‘Bij de start

Deze patiëntgegevens van alle ziekenhuizen

hebben we in de partnerziekenhuizen

uit de elf Nederlandse traumaregio’s worden

presentaties gehouden over het hoe en

opgeslagen in de database Landelijke

waarom van registreren’, vertelt Oostvogel.

Traumaregistratie

‘We hebben onder meer afspraken gemaakt

biedt inzicht in patiëntenstromen en kan

over manieren van aanlevering en over

bijdragen aan het optimaliseren en – indien

de wijze waarop de benodigde gegevens

nodig – verbeteren van traumazorg.

(LTR).

De
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Ernst en Bobby R. Haverlag
in BovenIJ
naar OLVG
Op de afdeling spoedeisende hulp In het

Traumachirurg R. Haverlag zal het AMC per

BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam ging

1 januari 2009 verlaten om als traumachirurg

op donderdag 13 november het dak eraf.

aan de slag te gaan bij het Onze Lieve

De nieuwe kinderkamer van de afdeling

Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Haverlag

werd geopend door niemand minder dan

was sinds september 2004 werkzaam in

Ernst, Bobby en de rest. Na de opening

het AMC.

traden zij op voor de kinderen in het
BovenIJ ziekenhuis. De kinderkamer is
niet alleen door Ernst en Bobby geopend,
maar ook volledig door hen gesponsord.
Het BovenIJ ziekenhuis is erg blij met de
nieuwe kamer. De nieuwe kamer is erop
ingericht de kinderen afleiding te bieden.
De muren zijn vrolijk beschilderd, en er ligt
voldoende speelgoed om het wachten een
beetje te verzachten.

Colofon
Traumapost is een uitgave van TraumaNet

de partners die deelnemen in dit netwerk.

AMC en bevat nieuws en informatie over

Zie ook www.traumanetamc.nl.

