
Sessie 1: Fighting the 3 killers in trauma 
 
In deze sessie gaan we in op de 3 belangrijke componenten die bij een traumapatiënt 
overlijden kunnen veroorzaken. We behandelen achtereenvolgens de fatale rol 
van coagulopathie, metabole acidose en hypothermie bij een patiënt met een ernstig trauma. 
Daarnaast staan we ook even stil bij de opvang van de patiënt met het meest kritieke in de 
traumazorg, het traumatisch cardiaal arrest. 
 
Carl Haentjens 
Verpleegkundig coördinator reanimatie & acute zorg 
Spoedopname AZ Nikolaas - Sint-Niklaas 
 
Carl werkt klinisch binnen de spoedgevallen- en MUG-dienst van AZ Nikolaas in Sint-
Niklaas. Daarnaast is hij heel erg gepassioneerd door les geven en is dan ook 
nauw betrokken bij de opleidingen ALS, EPALS, PHTLS en ETC. Bovendien is hij ook 
cursusdirecteur voor de opleidingen ALS en "The Difficult Airway Course: EMS". Tenslotte is 
hij ook de bezieler van het postgraduaat Prehospital Life Support welk momenteel zijn thuis 
vindt binnen de hogeschool Odisee.   
 

 
Sessie 2: Pediatrisch trauma management 
 
Tijdens deze sessie zullen de specifieke kenmerken van het pediatrisch trauma toegelicht 
worden alsook de bijzondere aandachtspunten bij de opvang van ernstig gewonde kinderen. 
 
Dr. Evelyn Dhont  
Kinderintensivist  
Kritieke Diensten IZ Kindergeneeskunde 
 
Na haar opleiding tot pediater specialiseerde Evelyn Dhont zich in de intensieve zorgen voor 
kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Sinds 2011 werkt zij als 
kinderintensivist op de PICU van het Universitair Ziekenhuis te Gent. Zij maakt deel uit van 
het pediatrisch traumateam voor de opvang van ernstig gewonde kinderen op de 
spoedgevallen van het UZ Gent als level 1 Traumacentrum. Zij is eveneens instructeur voor 
de European Trauma Courses en de EPALS cursussen. Sinds een 5-tal jaar is zij 
verantwoordelijk voor de module “Pediatrisch trauma management” binnen de bachelor 
verpleegkunde en de BanaBa Intensieve Zorgen en Spoedgevallen aan de VIVES 
Hogeschool in Kortrijk en de Hogent.  
 

 
Sessie 3: Trauma teaching team, zorgprogramma Majeur Trauma en traumanetwerk 
 
In deze sessie gaan we in op 

 Het uitbouwen van een traumanetwerk: aanbevelingen van de overheid en de 
vertaling naar de aanpak door het UZA gebaseerd op internationale structuren, 
praktisch voorbeeld van het Trauma Teaching Team 

 Het opzetten van een intern zorgprogramma Majeur Trauma: uitleg over het 
zorgtraject, de multidisciplinaire benadering, betekenis hiervan binnen een netwerk, 
praktisch voorbeeld van een regionale ketenavond 

 Het belang van het Trauma Teaching Team binnen het zorgprogramma: gebruik van 
een gestructureerd traumaprotocol en CRM tijdens trauma opvang  

 
  
 



Joo-Ree Melis 
Verpleegkundig Consulent Trauma Teaching 
 
Joo-Ree werkt ruim 15 jaar als spoedgevallenverpleegkundige in het UZA. Gedurende 2 jaar 
heeft ze dit gecombineerd met een taak als lector op Thomas More Turnhout in de bachelor 
verpleegkunde en de BanaBa Intensieve Zorgen en Spoedgevallen. Momenteel is deze 
samenwerking enkel nog in de functie als gastdocent. Sinds een aantal jaren maakt ze deel 
uit van het Trauma Teaching Team in het UZA en sinds dit jaar heeft ze de 
verantwoordelijkheid over dit team opgenomen. Het Trauma Teaching Team speelt een 
belangrijke rol binnen het zorgprogramma Major Trauma en het traumanetwerk.  
Voordien heeft ze ook een aantal jaren als studieverpleegkundige gewerkt op dezelfde 
spoedgevallendienst. 
 

 
Sessie 4: Medisch interventieplan voor verpleegkundigen 
 
Tijdens deze sessie overlopen we de verpleegkundige aandachtspunten bij de activatie van 
het medisch interventieplan. We bekijken aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden wat er 
van een MUG- of PIT-verpleegkundige verwacht kan worden. 
 
Jo De Decker 
Intergemeentelijk noodplanningscoördinator   
 
Jo heeft er een 20-tal jaren opzitten als spoedgevallenverpleegkundige in ZNA. Tijdens deze 
periode werd hij 6 jaar gedetacheerd naar de FOD-Volksgezondheid, waar hij als adjunct 
federaal gezondheidsinspecteur tussen kwam bij allerlei noodsituaties en activaties van het 
medisch interventieplan. Ondertussen behaalde hij zijn master in verpleegkunde en keerde 
Jo terug als verpleegkundig afdelingshoofd naar de spoedgevallenafdeling van ZNA 
Stuivenberg. Vorig jaar maakte hij de overstap naar fulltime noodplanning als 
intergemeentelijk noodplanningscoördinator voor de gemeenten Ranst, Schilde, Schoten en 
Zandhoven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


