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Introductie

Twintig jaar geleden werd in Nederland een inclusief traumasysteem ingevoerd. Het doel van deze studie was 
om de impact van gestructureerde traumazorg op de concentratie van ernstig gewonde patiënten in de loop van 
de tijd te evalueren.

Methode

Alle in de Landelijke Trauma Registratie tussen 2008-2018  geregistreerde ernstig gewonde patiënten werden 
geïncludeerd. Het aantal ernstige gewonde patiënten en het percentage daarvan dat rechtstreeks naar een 
traumacentrum was vervoerd, werd bepaald over de tijd. De totale Abbreviated Injury Score (AIS) en de Injury 
Severity Score (ISS) van deze ernstig gewonde patiënten, vervoerd naar traumacentra (TC) en niet-traumacentra 
(NTC) werden vergeleken, ook voor subgroepen met en zonder ernstig neurotrauma.

Resultaten

Het gedocumenteerde aantal ernstig gewonde patiënten steeg van 2350 in 2008 naar 4694 in 2018 (figuur1 ). In 
deze periode werd gemiddeld 70% direct opgenomen in een TC (spreiding 63-74%). Patiënten zonder ernstig 
neurotrauma hadden een lagere kans om naar een TC te worden gebracht dan patiënten met ernstig neurotrauma. 
Patiënten die rechtstreeks naar een TC werden gebracht, waren ernstiger gewond, weergegeven door een hogere 
totale AIS en ISS, dan degenen die rechtstreeks naar een NTC werden vervoerd.



Figuur 1. Verdeling van ernstig gewonde patiënten (ISS?16) geregistreerd in de Nederlandse Trauma 
Registratie, direct overgebracht naar een traumacentrum of naar een niet-traumacentrum over de tijd voor alle 
patiënten (A) , en afzonderlijk voor patiënten met (B) en zonder (C) ernstig neurotrauma, per kalenderjaar

Conclusie

Sinds de introductie van een traumasysteem in Nederland is de traumazorg steeds meer gecentraliseerd, waarbij 
ernstiger gewonde patiënten direct worden vervoerd naar een TC. Toch wordt nog steeds 30% van deze 
patiënten in eerste instantie naar een NTC gebracht. Toekomstig onderzoek moet zich richten op het verbeteren 
van pre-hospitale triage, om een snelle transfer van de juiste patiënt naar het juiste ziekenhuis te 
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