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Organisatie van zorg voor patiënten met een
ernstig trauma

Koen Van den Heede

Resultaten en aanbevelingen - KCE studie

Thomas Moore 17/05/2018
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Feuille de route

Diagnose en raamwerk

Plan van aanpak

Netwerken
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 Locoregionale klinische netwerken tussen ziekenhuizen
 25 voor België (1 per 400.000 tot 500.000 inwoners)

 Afstemming algemeen medisch aanbod

 Aaneensluitende zorggebieden met alle partners uit een zorggebied betrokken

 Supraregionale zorgopdrachten 
 zorgopdrachten (zeldzamere pathologie, dure infrastructuur, multidisciplinaire, 

gespecialiseerde expertise, permanenties) die best op een beperkt aantal locaties worden 
aangeboden  

 een beperkt aantal ziekenhuizen

Criteria zorgopdrachten 

 Indeling en toewijzing zorgopdrachten, een onvermijdelijk 
compromis

 Op basis van literatuur en buitenlandse voorbeelden:
 Mate waarin interventies dringend zijn 

 Kapitaalintensiteit (duur materiaal of infrastructuur)

 Omvang en samenstelling van de doelgroep van patiënten

 Graad van specialisatie/complexiteit

 Beschikbaarheid van personeel

 Frequentie van de interventie (per patiënt)
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Beleidsinstrumenten en bevoegde
overheid: 6th Staatshervorming

Verantwoordelijke overheid

Instru‐
menten

Federaal Regionaal

Programmatie

Erkenning

Financiering

Investeringsbudget

 Federaal: organieke wetgeving en 
programmatie

 Zorgopdrachten: locoregionale 
versus supraregionale
zorgopdrachten

 Governance van “locoregionaal 
klinisch ziekenhuisnetwerk”

 Vlaanderen: wetgeving in 
ontwikkeling 

 Erkenningsnormen van 
netwerken

 Wetgeving zorgstrategisch plan
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Stand van zaken?

Intentieverklaringen 
netwerken

Interministeriële 
conferentie

 Werkgroepen 
federaal/deelstaten per 
thema:
 Ouderenzorg

 Spoedeisende hulp

 Moeder en Kind
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DeSpecialist, 2018

• 15 februari 2018
• Maart: aftoetsen logische zorggebieden
• Uitgediepte intentieverklaring tegen juni 2018
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Hoe is zorg voor 
ernstig trauma 
georganiseerd in 

België?

Ernstig trauma?

 Geen algemeen aanvaarde definitie 

 Terugkerende elementen: multiple en 
ernstige verwondingen die een 
handicap of dood tot gevolg kunnen 
hebben (life-threatening vs, life 
changing)

 Bv. hoofdletsels, schot- of 
steekwonden en letsels ten gevolge 
van vallen van grote hoogte en 
verkeersongevallen

 Injury Severity Score (ISS): van 0 tot 
75 (Majeur trauma meestal 
gedefinieerd als ISS >15)
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Organisatie in België? 

 Geen formeel trauma 
systeem

 Mogelijke supra-regionale 
functie

 Dichtstbijzijnde meest 
adequate ziekenhuis
 Groot aantal spoeddiensten

 Geen trauma register
 MUG-data

 MZG-data
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MUG gegevens

 Vlag ernstig trauma

 ± 3500 patiënten per jaar op 
95 000 MUG interventies of 
3,2 miljoen spoedcontacten

 Valincidenten (36%), 
verkeersongevallen (35%)

 63% mannen

 Stijgend aantal ouderen (>75 
j stijgt van 11 naar 14% 
tussen 2009-2015)
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Versnipperd landschap
Transport naar dichtsbijzijnde
(meest adequate) ziekenhuis

17% (n=672) bypass dichtstbijzijnde ziekenhuis 
omwille van therapeutische redenen  76 
verschillende ziekenhuizen

71% van alle brandwonde gerelateerde trauma’s

Patiënten met ernstig trauma

(Min: 1; P25: 4; P50: 17; P75: 30; Max: 165)

Snelle aanrijtijden - MUG

 Dens ziekenhuis- en MUG-landschap
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Van MUG-
oproep tot 
aankomst 
ziekenhuis

Multiple traumata - MZG

Gelijkaardige mate 
fragmentatie Laattijdige transfers

 8% wordt
getransfereerd na
ziekenhuisopname (77 ≠ 
ziekenhuizen) 

 Mediane verblijfsduur 
voor transfer: 10 dagen

Subgroep: 2 408 verblijven

Dus …

 Geen formeel trauma-systeem zoals in het 
buitenland

 Hoge mate van dispersie en lage volumes per 
ziekenhuis

 Snelle aanrijtijden

 Weinig en laattijdige transfers
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En in het 
buitenland?

Inclusieve trauma systemen

 Omvattend zorgpad van preventie 
tot revalidatie

 Geografisch afgelijnde gebieden

 Geen ‘stand-alone’ ziekenhuizen

 Nationaal raamwerk aangepast aan 
lokale noden

 Duidelijke triage-regels

 Centrale rol ‘Major trauma centres’
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‘Major trauma centres (MTC)’

 Behandeling patiënten met meest ernstige trauma’s

 Strikte criteria qua infrastructuur, medische expertise, 
volume en ‘evidence-based’ processen

 Coördinerende en leidinggevende rol binnen het 
netwerk

 Volume criteria >240 per MTC vaak als startpunt 
gebruikt
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Traumacentra en netwerken
Engeland Nederland Duitsland

Aanbevolen aantal majeure traumacentra (MTC) 12‐16 4 /

Aantal centra Majeur 27 11 105

Niveau 2 120 36 202

Niveau 3 22 11 51

Aantal netwerken 22 11 51

Gem. aantal ziekenhuizen per netwerk 7,4 8,5 12,1

Majeure traumacentra per netwerk 1‐2 1 0‐6

Gem. aantal bevolking dat wordt 
afgedekt (miljoen)

Netwerk 2,5 1,5 1,6

MTC 2 1,5 0,8

Niveau II/III 0,4 0,7 0,1

Volume per centrum (ISS>15) MTC 448 254 85

Level II/III 38 16 12
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Werkt dit?

Literatuurstudie
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Welke 
aanbevelingen?

Aan de minister van Volksgezondheid

 Geïntegreerd traumasysteem verdeeld in 
supraregionale samenwerkinsverbanden rond
MTC’s
 Programmeer 4 tot 7 MTC

 Afgedekte bevolking

 ± 2.5 miljoen inwoners

 Transporttijden van ‘interventieplaats tot ziekenhuis’ 

 < 45 minuten

 Volume per MTC 

 n>240 ernstige trauma’s

 n>80 zeer ernstige trauma’s

 Participatie van alle ziekenhuizen met een spoed
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Aan de deelstaten

 Erkenningscriteria gebaseerd op internationale voorbeelden

 MTCs voor volwassenen (Kinderen specifieke criteria)
 Infrastructuur en medische uitrusting

 Protocollen
 Zorgverleners

 24/7 beschikbaar multidisciplinair traumateam, inclusief senior 
stafleden

 Andere specialisten binnen de 15 tot 30 minuten beschikbaar

 Speciale training “trauma related life support”

 Coordinatie functie

 Training en opleiding, kwaliteitssysteem en klinisch advies

 Erkenningscriteria supra-regionale samenwerking

 Rol voor elk ziekenhuis met spoed
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Volgende stappen? 

 Wettelijk kader
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 Werkveld onderneemt


