SYMPOSIUM NATIONALE TRAUMADAG

De dag dat mijn leven veranderde
Traumazorg door de ogen van de patiënt

ETZ

E L I S A B ET H

Het is 27 april 2011. Onderweg naar school stuit
Bibi op een file op de A67. Achter haar sluiten de
auto’s langzaam aan, op die ene vrachtwagen na.
Vanaf dat moment is het leven van Bibi plotsklaps
veranderd.
In zo’n situatie staan zorgprofessionals uit de acute
zorg direct klaar. Samen met alle ketenpartners
zorgt het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) ervoor dat patiënten bij een acuut
levensbedreigende aandoening of een ongeval
zo spoedig mogelijk op de juiste plek de beste
zorg krijgen. Benieuwd naar de rol en ervaringen
van zorgprofessionals? Laat u hierover inspireren
tijdens het traumasymposium op zaterdag 23
september 2017. Met dagvoorzitter Sofie van
den Enk en traumapatiënt Bibi doorloopt u het
zorgproces van een ernstig trauma. Aansluitend
aan het symposium bent
u van harte uitgenodigd
voor de publieksdag waar
u een kijkje kunt nemen
achter de schermen van
de traumazorg.
Wanneer:
Zaterdag 23 september 2017
10.00 – 13.45 uur, inloop vanaf 09.30 uur.
Locatie:
ETZ Elisabeth, Hilvarenbeekseweg 60, Tilburg

Programma
09.30 Ontvangst
10.00 dr. K.W.W. (Koen) Lansink (Medisch
Manager Traumacentrum, traumachirurg)
Opening
10.05 S. (Sofie) van den Enk (Dagvoorzitter)
Introductie
10.15 B.J.M. (Bibi) Bakker (Traumapatiënt)
De dag dat mijn leven veranderde
10.45 R. (Rob) Boudewijns (RAV)
De eerste opvang
11.00 dr. F.H.W.M. (Frank) van der Heijden
(Traumachirurg)
Een teampresentatie op de traumakamer
11.15 dr. G.J. (Gerrit-Jan) Noordergraaf
(Anesthesioloog)
Traumapatiënt op de traumatafel: waarom
doen we wat we doen?
11.30 P. (Paul) Arnold (Verpleegkundige)
Hoe sluiten we aan bij onze patiënt?
11.45 Pauze

Doelgroep:
Zorgprofessionals betrokken bij traumazorg en
traumapatiënten

12.15 drs. A.A.M. (Angela) Kotsopoulos
(Intensivist)
Post IC syndroom: De impact van een IC
opname op een traumapatiënt

Kosten:
Gratis

12.30 dr. G. (Göran) Zemack (Revalidatiearts)
Revalidatie in de traumaketen

Accreditatie is aangevraagd.

12.45 prof. dr. J. (Jolanda) de Vries (Psycholoog)
Wat een trauma met je kan doen

Voor meer informatie:
traumadag@etz.nl
Aanmelden kan via:
http://www.formdesk.com/EZ/traumadag
Let op: vol = vol

13.00 Paneldiscussie
13.30 S. (Sofie) van den Enk
Wrap up en afsluiting
13.45 Bezoek publieksdag

