
 

 

Az groeninge erkend als supraregionaal Traumacentrum 
 

Met multidisciplinair team inzetten op nog betere zorg voor 
zwaargewonde slachtoffers. 
 

Als eigentijds ziekenhuis willen we iedereen de beste zorg verlenen. Uit internationaal 
onderzoek blijkt dat zwaargekwetste patiënten die door een team van gespecialiseerde 
artsen en verpleegkundigen worden behandeld, een betere kans hebben op herstel. 
Door onze centrale ligging aan belangrijke verkeersknooppunten en in een grote 
industriële regio worden we vaak geconfronteerd met dergelijke, zwaargekwetste 
traumapatiënten. 
 

“Daarom staat in az groeninge 24 uur op 24, 7 dagen op 7 een gespecialiseerd team 
klaar om traumapatiënten op te vangen. Deze multidisciplinaire equipe bestaat o.a. uit 
spoedartsen, chirurgen, anesthesisten en radiologen die een specifieke opleiding kregen 
in de opvang van zwaargewonde patiënten,” zegt dokter Dries Helsloot, anesthesist-
urgentiearts. 

 

Dokter Guy Putzeys , orthopedisch chirurg met bijzondere expertise in bekken en- 
traumachirurgie, is van het eerste uur nauw betrokken bij dit initiatief. “In ons 
traumacenter beschikken we niet alleen over deskundige mensen, ook onze moderne 
accommodatie biedt veel mogelijkheden. Dankzij onze CT-scan in de traumabox komen 
we snel tot een diagnose. Onze interventionele radiologen en chirurgen hebben de klok 
rond een operatiezaal ter beschikking om levensreddende interventies uit te voeren.”  

We hanteren het principe ‘van thuis tot thuis”, gaat dr. Helsloot verder. “Daarbij volgen 
wij de patiënt tijdens het ganse proces op via een ziekenhuisbreed zorgtraject waarbij 
we van in het begin inzetten op een vroegtijdige start van de revalidatie. 

 

“Al sinds 2013 registreren we nauwgezet alle patiëntengegevens in het register van het 
DGU (Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie), het grootste Europese traumaregister. 
Dit laat ons toe om elk incident heel precies te analyseren en te evalueren. Deze data 
helpen ons ook om de uitgestippelde trajecten verder te optimaliseren en zo de kwaliteit 
van onze traumazorg te verbeteren,” aldus Dr. Vincent Van Belleghem - diensthoofd 



 

 

spoedgevallen. “De afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in mensen, middelen 
en opleidingen om ons beter en efficiënter te organiseren om trauma’s op te vangen. 
Hierdoor voldoen we aan de strenge internationale standaarden waardoor we erkend 
zijn door DGU als supraregionaal traumacentrum.”  
 
Daarmee bewijst az groeninge over de competenties te beschikken om een belangrijke 
rol op te nemen in een nationaal traumanetwerk, in samenwerking met nabije 
ziekenhuizen en universitaire referentiecentra.  
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