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Net als voorgaande jaren registreert het Traumacentrum Zuidwest-

Nederland (TCZWN) alle opgenomen traumapatiënten in de regio, die 

voldoen aan de criteria van de LTR. Elk jaar wordt hierover een jaar-

rapportage uitgebracht, waarin de gegevens per ziekenhuis en voor 

de gehele regio inzichtelijk worden gemaakt. De thema’s zorgketen, 

femurfracturen en polytraumapatiënten uit de jaarrapportage van 2016 

worden in deze nieuwsbrief belicht.

In 2016 zijn 10.084 opgenomen traumapatiënten geregistreerd voor de 

regio Zuidwest-Nederland. In figuur 1 hieronder wordt het aantal trau-

mapatiënten per ziekenhuis weergegeven. 

1. Prehospitaal: hier worden o.a. de locatie van het ongeval (herkomst) 

geregistreerd, de verwijzing naar de SEH (verwijzer) en het soort 

vervoer waarmee de patiënt naar de SEH komt (vervoer). In de 

meeste gevallen (49,6%) wordt, na een 112-melding, de patiënt 

direct van de plaats van ongeval (72,9%) naar de SEH overgebracht 

per ambulance (66,9%).

2. De SEH: hier wordt geregistreerd wanneer de patiënt aankomt op 

de SEH (aankomst), hoelang de patiënt op de SEH verblijft (tijd) en 

waar de patiënt naartoe wordt verplaatst na de SEH (bestemming). 

De meeste patiënten (36,1%) verschijnen ’s avonds op de SEH en 

gaan, na een verblijf van 2 tot 3 uur op de SEH (30,4%), naar een 

algemene verpleegafdeling (88%).

3. De opnameduur: is de verblijfsduur op een algemene 

verpleegafdeling en/of Intensive Care- (IC)/High Care- (HC)/Medium 

Care- (MC) -afdeling en wordt geregistreerd in dagen. In 2016 

verbleef een traumapatiënt gemiddeld 5,6 dagen in het ziekenhuis.

4. Ontslag: hier wordt geregistreerd waar de patiënt naar toe gaat 

na ontslag uit het ziekenhuis. In 64,8% van de gevallen keert de 

patiënt terug naar de eigen woonomgeving (n=6522), 7,3% van de 

patiënten wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis (n=738) 

(zie tabel 1).

n n

Ontslagbestemming Aantal Precentage

Eigen woonomgeving 6522 64,8

Bejaardenoord/Verzorgingshuis 473 4,7

Verpleeghuis 1449 14,4

Revalidatiecentrum 444 4,4

Ander ziekenhuis 701 7

Andere instelling 177 1,8

Buitenlands ziekenhuis 22 0,2

In ziekenhuis overleden 226 2,2

Tegen advies weggegaan 41 0,4

Ander ziekenhuis, hoger level IC 4 0

Ander ziekenhuis, zelfde/lager level IC 9 0,1

Ander ziekenhuis, verpleegafdeling 2 0

Onbekend 14 0,1

Totaal 10.084 100

Tabel 1: Ontslagbestemming (n=10.084)
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Figuur 1: Traumaregistraties per ziekenhuis

 627 IJsselland Ziekenhuis  

 1052 Ikazia Ziekenhuis 

 1074 Maasstad Ziekenhuis 

 218 Maasstad BWC 

 83 Spijkenisse Medisch Centrum 

 614 ZorgSaam Ziekenhuis  

  Zeeuws-Vlaanderen

Zorgketen

De zorgketen is het traject welke de traumapatiënt doorloopt na een 

ongeval. Een groot deel van de zorgketen wordt in beeld gebracht via 

de traumaregistratie, door gegevens te registreren van het prehospita-

le deel tot en met het ontslag uit het ziekenhuis. De spoedeisende hulp 

(SEH) is de plek waar veel samenkomt in dit zorgproces en deze vormt 

ook de spil met betrekking tot de traumaregistratie.

De jaarrapportage Traumaregistratie 2016
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Femurfracturen

Femurfracturen zijn verdeeld in drie groepen, gebaseerd op de locatie 

van de breuk: collum-, pertrochanter- en overige femurfracturen. 

In 2016 werden bij 2514 traumapatiënten 2528 femurfracturen 

gecodeerd. Doordat er meerdere femurfracturen per patiënt kunnen 

voorkomen is het aantal fracturen groter dan het aantal patiënten. 

In figuren 2 en 3 hieronder wordt een aantal gegevens getoond van 

traumapatiënten met een femurfractuur.

In figuur 2 en 3 lijken de meeste femurfracturen, met name collum-

fracturen en pertrochanterfracturen, voor te komen bij patiënten in de 

categorie ’licht systematische aandoening’ (60-70%). Hierbij geldt wel 

dat een leeftijd van boven de 80 jaar wordt beschouwd als een ‘licht 

systematische aandoening’, ook bij een blanco voorgeschiedenis. Dit 

correleert weer met de leeftijdscategorie waarin de meeste femurfrac-

turen voorkomen, de categorie 80-89 jaar.

Verder blijkt dat 84.8% van de patiënten (n=2144) de femurfractuur 

oploopt in de privésetting, waarbij het traumamechanisme vaak 

een laagenergetische val betreft (98.1%, n=2104). In 11,4% wordt de 

femurfractuur opgelopen in het verkeer (n=287). Binnen de categorie 

’verkeer’ zit de traumapatiënt in 72,5% van de gevallen op de fiets 

(n=208). Figuur 4 toont de femurfracturen tegenover de overlevings-

status. Tevens wordt er geregistreerd of de patiënt binnen 30 dagen 

% 50

40

30

20

10

0

Collumfractuur (n=1252)

Collumfractuur (n=1252)

Pertrochanterfractuur (n=900)

Pertrochanterfractuur (n=900)

Overige fracturen (n=376)

Overige fracturen (n=376)

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+

Leefttijdscategorie

% 70

60

50

40

30

20

10

0

Gezond Licht systemische 
aandoening 

Ernstig systemische 
aandoening 

Zeer ernstig syst. 
aandoening

Onbekend

Collumfractuur (n=1252) Pertrochanterfractuur (n=900) Overige fracturen (n=376)

Figuur 2: Femurfracturen en leeftijd (n=2528)

Figuur 4: Fermurfracturen en overlevingsstatus (n-2528)

Polytraumapatiënten

Alle letsels worden gecodeerd aan de hand van de Abbreviated Injury 

Scale (AIS), waarmee de locatie en ernst van het letsel wordt aange-

duid. De AIS-codes zijn in negen diagnoseregio’s verdeeld (zie tabel 2). 

Die tabel laat zien dat 44,1% van alle gecodeerde letsels zich bevindt in 

de onderste en bovenste extremiteiten (resp. n=5966; n=4081) en de 

minste (0,5%) letsels zich bevinden in de regio nek (n=124).

Diagnoseregio Aantal Percentage

Huid, thermisch en overig 761 3,3

Onderste extremiteit 5966 26,2

Bovenste extremiteit 4081 17,9

Wervelkolom 963 4,2

Abdomen- en bekkeninhoud 423 1,9

Thorax 1546 6,8

Nek 124 0,5

Gezicht 3167 14

Hoofd 5725 25,2

Totaal 22.756 100

Tabel 2: Negen diagnoseregio’s in de AIS-letselcodering

Tabel 3: ISS-categorieën (n=10.084)

Aan de hand van de AIS-letselcodering kan een Injury Severity Score 

(ISS) worden berekend, welke de letselernst per traumapatiënt weer-

geeft. Tabel 3 hieronder geeft het percentage traumapatiënten aan 

per ISS-categorie. Bij een ISS ≥16 spreekt men van polytraumapatiënt. 

Het percentage polytraumapatiënten in het jaar 2016 kwam uit op 

5,3% (n=535) van het totaal aantal geregistreerde traumapatiënten in 

2016. In figuur 4 worden de ISS-categorieën van polytraumapatiënten 

weergegeven, waaruit blijkt dat 4,7% in de categorie ≥50 zit (n=25).

ISS Aantal Percentage

1-3 2652 26,3

4-8 3404 33,8

9-15 3493 34,6

16-81 535 5,3

Totaal 10.084 100

Figuur 3: Femurfracturen en co-morbiditeit (n=2528)

na het ongeval overlijdt. Daaruit is gebleken dat de meeste trauma- 

patiënten met een femurfractuur niet overlijden na het ongeval  

(70-80%). Echter moet hierbij worden opgemerkt dat in veel gevallen 

geen overlijdensstatus bekend is (<20%).
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Oorzaak/intentie ongeval Aantal 
n (%)

Alcohol/
drugs  

ja n (%)

Alcohol/ 
drugs  

nee n (%)

Onbekend/
onvolledig  

n (%)

Toegebracht door anderen (geweld) 17 (3,2) 5 (0,9) 0 (0,0) 12 (2,2)

Verkeer 192 (35,9) 29 (5,4) 4 (0,8) 159 (29,7)

Bedrijfsongeval 40 (7,5) 1 (0,2) 1 (0,2) 38 (7,1)

Privé 218 (40,7) 37 (6,9) 27 (5,0) 154 (28,8)

Sport 31 (5,8) 0 (0,0) 5 (0,9) 26 (4,8)

Zelfmutilatie/TS 30 (5,6) 4 (0,8) 1 (0,2) 25 (4,6)

Totaal 527 (98,7) 76 (14,2) 38 (7,1) 413 (77,2)

Onbekend 7 (1,3) 2 (0,4) 0 (0) 6 (1,1)

Totaal 535 (100) 78 (14,6) 38 (7,1) 419 (78,3)

14,2% van de ongevallen gaat gepaard met een intoxicatie (n=76), 

met name in de privésetting of in het verkeer. Echter, bij een groot 

deel van de polytraumapatiënten is niet bekend of er sprake is van 

intoxicatie (78,3%).

Bij 43,9% van de polytraumapatiënten vindt een operatie plaats 

(n=235). Ook worden er spoedinterventies gedaan, waarbij het in 

34,1% van de gevallen een craniotomie betreft (n=44). In uitzonderlijke 

gevallen (2,3%) wordt een thoracotomie uitgevoerd (n=3).
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Figuur 6: Intentie ongeval polytraumapatiënten (n=535)

Figuur 7: Oorzaak ongeval polytraumapatiënten (n=535)

Tabel 4: Oorzaak en intoxicatie bij polytraumapatiënten (n=535)

Tabel 5: Spoedinterventies bij polytraumapatiënten

Tabel 6: Overlevingsstatus polytraumapatiënten (n=535)

Type spoedinterventie Aantal  Percentage

Damage control thoracotomie 3 2,3

Damage control laparotomie 8 6,2

Damage control orthopedics 10 7,8

Extremiteiten revascularisatie 3 2,3

Interventie radiologie 9 7,0

Craniotomie 44 34,1

ICP-meting 24 18,6

Andere spoedinterventies 28 21,7

Totaal 129 100

Aantal Percentage

Niet overleden 321 60,0

Overleden binnen 1-30 dagen na letsel 116 21,7

Overleden meer dan 30 dagen na letsel 14 2,6

Totaal 451 84,3

Onbekend 84 15,7

Totaal 535 100

Met oog op de toekomst

Veel ziekenhuizen zijn in 2017 overgegaan op een nieuw ziekenhuis- 

informatiesysteem. Het werken met het nieuwe systeem vraagt de 

nodige aandacht, maar zorgt er uiteindelijk voor dat er eenheid ont-

staat tussen de ziekenhuizen en dat de registratie nog efficiënter kan 

plaatsvinden. Ook is de deadline voor het aanleveren van de gegevens 

voor 2017 aangescherpt. Dit betekent dat er een grote tijdsdruk zit 

achter de traumaregistratie. 

Tot slot wordt er vanuit het Traumacentrum ZWN gewerkt aan vernieu-

wing van de samenwerkingsconvenanten in de regio. In het kader van 

verbeteringen en vernieuwingen wordt 2018 dus een veelbelovend jaar 

voor de traumaregistratie.

Om het ongeval in kaart te brengen worden de intentie en de oor-

zaak van het ongeval geregistreerd. In de onderstaande diagrammen 

kan men zien dat de meeste ongevallen niet-intentioneel zijn en 

voorkomen in de privésetting of in het verkeer.

18,7% van de polytraumapatiënten overlijdt op de SEH of in het zieken-

huis (n=100). Echter, de werkelijke overleving van polytraumapatiënten 

is hoger dan de voorspelde overlevingskans (81,3% versus 76,7%). De 

voorspelde overlevingskans, wordt  berekend op basis van de Revised 

Trauma Score, de ISS, de leeftijd van de patiënt en de letselaard. 

Figuur 5: ISS-categorieën bij polytraumapatiënten (n=535)
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Twee over Tien

Dit is een uitgave van Traumacentrum Zuidwest-Nederland, 

onderdeel van het Erasmus MC

Reacties kunt u richten aan:

stafbureau.tczwn@erasmusmc.nl 

ROAZ
Dagelijks Bestuur ROAZ ZWN

 19 december 2017 

ROAZ ZWN 

 31 oktober 2017

Trauma Audit Meeting
Terneuzen 

16 november 2017

ZWOT 

 27 november 2017

Subregionale 
Ketenoverleggen

Er zijn geen bijeenkomsten 

meer voor 2017 gepland.

Expertisegroepen 
Opgeschaalde zorg

Ziekenhuizen 

 8 november 2017

Ambulancezorg 

 7 december 2017 

Huisartsen 

 14 december 2017 

Planning bijeenkomsten in 2017

Colofon

Expertisegroepen 
Acute zorg

Acute geboortezorg Zeeland

 6 november 2017

Acute neurologie

 20 november 2017

Traumachirurgenoverleg 

 27 november 2017 

Acute psychiatrie

 4 december 2017

Acute kindergeneeskunde

 14 december 2017

Acute geboortezorg 

Rotterdam-Rijnmond

Nog niet bekend

Zorgnetwerk 
antibioticaresistentie- 
bestrijding

30 oktober 2017

12 december 2017

Projecten

De keten in stroomversnelling

Nog niet bekend

Petit comité personeelstekorten

21 december 2017

Na 12 jaar met heel veel plezier in de functie van manager 

bij het Traumacentrum ZWN te hebben gewerkt, ga ik ermee 

stoppen. De combinatie van gezin en een leuke, drukke en 

veeleisende baan, is te veel.

Vanaf 1 november heb ik eerst een periode ouderschapsverlof. 

Dan ben ik dus volledig afwezig. We kijken in die periode voor 

welke taken ik daarna kan terugko-

men. Dit is nog geheel open en 

om nader in te vullen. We zul-

len u op de hoogte stellen 

van de opvolging wanneer 

dat bekend is. 

Voor nu dus nog geen af-

scheid maar een tot ziens!

Bericht van Els van der Wallen

Met ingang van 1 november 2017 is Carien Eijkman werkzaam bij 

het Traumacentrum ZWN als adviseur Acute Zorg.

22 november: Refereeravond 

Het Traumacentrum ZWN organiseert op woensdag 22 november 

a.s. een refereeravond met als onderwerp: S.O.S. - Senioren 

Overspoelen de Spoedzorg. U kunt zich aanmelden via Eventbrite

13 december: Symposium 

Het Traumacentrum ZWN organiseert op woensdag 13 december 

2017 in samenwerking met het Traumazorgnetwerk Midden-

Nederland, Erasmus MC en UMC Utrecht een symposium met als 

onderwerp: ‘Een Terroristische Aanslag, wat doet u?’. Aanmelden 

kan via de website van het Traumacentrum Zuidwest- Nederland, 

www.tczwn.nl

Aankondigingen 

Els van der Wallen

mailto:stafbureau.tczwn@erasmusmc.nl
https://www.eventbrite.com/e/tickets-refereeravond-sos-senioren-overspoelen-de-spoedzorg-38106357140?aff=affiliate1
http://www.tczwn.nl
https://www.facebook.com/TraumacentrumZWN
https://twitter.com/TC_ZWN
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