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Hands-on training primaire traumaopvang
De hands-on training primaire trauma opvang heeft als doel om artsen en verpleegkundigen werkzaam om
een spoedgevallendienst vertrouwd te maken met de principes van een goede primaire opvang van een
polytrauma patiënt.
De principes worden ontleend vanuit de erkende cursussen ATLS (Advanced Trauma Life Support) en ETC
(European Trauma Course).
De lessen zullen deels doorgaan in Westerlo en deels in de praktijklokalen in Heusden-Zolder.
Hierbij wordt in verschillende sessies van 3 uren gewerkt aan de volgende principes:
-Samenstellen van een team dat zich kan voorbereiden om een polytrauma patiënt te reanimeren
-Primaire benadering van een polytrauma patiënt volgens de ABCDE of Marshall benadering
-A:
Herkennen van situaties waarin de luchtweg bedreigd is en symptomen van acute luchtwegobstructie
Gebruik van technieken om de luchtweg open te houden
-B:
Herkennen van ventilatoire bedreiging
Gebruik van technieken om ventilatie en oxygenatie te meten (pulsoximetrie en end-tidal CO2 monitoring
Identificeren en behandelen van de 6 meest levensbedreigende verwondingen die de ventilatie bedreigen
Behandelen van een spanningespneumothorax door thoracostomie en thoraxdrainage
-C:
Herkennen en behandelen van de verschillende vormen van shock
Vloeistofreanimatie en transfusie
Herkennen en behandelen van levensbedreigende bloedingen in de thorax, abdomen en bekken
Behandelen van massieve hemothorax, abdominale en bekkenbloedingen en harttamponade
-D:
Uitvoeren van een neurologisch onderzoek
Evalueren van een vermoedelijk ruggemergletsel

-E:
Erkennen en behandelen van hypothermie
De lessen worden getraind in kleine groepen van 5 tot 10 personen. Hierdoor krijgen alle deelnemers
voldoende kans om zelf alle vaardigheden uit te voeren en meerdere simulaties zelf te leiden.
Het is belangrijk om als groep te kunnen samen werken. Daarom worden de lessen ook georganiseerd voor
uw eigen team van artsen en verpleegkundigen. Individuele deelnemers worden toegelaten indien er plaatsen
beschikbaar zijn binnen een cursus.
Voor inschrijvingen en organisatie van een cursus, neem contact op via info@medics4medics.com [1]
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