Programma Nationale Traumadag 2018
Hieronder vindt u het voorlopige programma voor de Nationale Traumadag 2018. Alhoewel
alle onderdelen geschikt zijn voor jeugdige bezoekers van alle leeftijden, zijn er een aantal
programma-onderdelen die extra leuk zijn voor de jongste bezoekers. Deze staan apart
aangegeven met een .
Legenda:
 Leuk voor kinderen
 Carrière mogelijkheden
 Interactief
 Hulp en advies
 Alleen op vaste tijdstippen

Museumpark
Filmset ambulance  
Wees de ster in je eigen film en speel de rol van een ambulancebroeder of -zuster!
Traumahelikopter en MMT-voertuig
Bij ernstig gewonde patiënten wordt de traumahelikopter ingeschakeld. Bekijk de
traumahelikopter hier van dichtbij en praat met het mobiel medische team.
Brandweer
Bij brand of een auto-ongeval met een beknelde patiënt is de brandweer vaak als eerst ter
plaatse. Bekijk hier de grote tank-autospuit! Soms moet een slachtoffer van de bovenste
verdieping van een hoog gebouw worden geëvacueerd. De brandweer laat je hier de
ladderwagen zien.
Tien ongelukken in huis 
Laat je hier op grappige wijze voorlichten over de tien meest voorkomende ongelukken in
huis.
Politie
Zie hoe de politie de veiligheid op straat bewaart bij een groot incident.
Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) voertuig
Bij een grootschalig incident kan het GGB voertuig worden ingezet.
Ambulancedienst 
Bij een ongeval met gewonde patiënte rukt de ambulance uit. Neem een kijkje in een echte
ambulance, bezoek de informatietent of praat met een ambulance verpleegkundige of chauffeur over hun werk. Is het iets voor jou?
COPI Unit
Bekijk bij de COPI-unit hoe er in korte tijd een mobiel crisiscentrum kan worden neergezet.

Mobiele Intensive Care Unit (MICU)
Soms moeten de aller ziekste patiënten naar een ander ziekenhuis vervoerd worden.
Hiervoor is de mobiele intensive care unit. Weet jij welke apparatuur waarvoor bedoeld is?
Defensie 
Als er een ramp gebeurd komt het leger in actie. Tijdens uitzendingen naar verre landen
heeft het leger ook eigen ambulances. Bekijk de medische tak van het leger en laat je
voorlichten over het werk wat medici verrichten in dienst van defensie in de legertent. Is
een baan bij defensie iets voor jou?
Opengewerkte ambulance
Bekijk hier een demonstratiemodel van een ambulance.
Welke dokter doet wat spel? 
In het ziekenhuis zijn tientallen verschillende medisch specialisten betrokken bij de zorg
voor een gewonde patiënt. Kruip hier in de witte jas om te zien wie wat doet!

Hoofdingang (buiten)
Rode Kruis
Bekijk bij het Rode Kruis hoe zij kunnen helpen bij een grootschalig incident

Erasmus MC (Centrale hal)
Traumachirurgie 
Trek de jas aan van een traumachirurg en verricht zelf een operatie op een gebroken bot.
Gipskamer  
Laat je hier in het gips zetten door een van onze ervaren gipsmeesters of traumachirurgen in
opleiding
Operatiekamer  
Test je stressbestendigheid, trek een operatiepak aan en ga op de foto als een echte
chirurg!
Opleiding tot operatiekamer medewerker 
Is werken op de operatiekamer iets voor jou? Laat je voorlichten over een carriere als
operatie-assistent of anesthesie medewerker.
Intensive Care
Volg een Virtual Reality tour over de intensive care van het Erasmus MC en bekijk hoe we
hier voor de ziekste patiënten kunnen zorgen.
Verpleegafdeling  

Wil jij weten wat een verpleegkundige allemaal doet op de afdeling traumachirurgie? Kom
ze bezoeken in de passage, verzorg zelf een wond en behaal je wondzorg diploma!
Opleiding tot verpleegkundige 
Interesse in een carrière in de verpleging? Kom naar de stand van de hogeschool Rotterdam.

Erasmus MC (Onderwijscentrum)
Stop de bloeding red een leven!  
Laat je hier voorlichten over wat jij kan doen in het geval van een ernstige bloeding en red
een leven!
Workshop hechten 
Leer hechten en knopen als een chirurg!
Stichting LOTUS slachtoffers en grimeren  
Laat je grimmeren door de professionals en loop naar buiten met een echte nepwond!
Fysiotherapie 
Als een botbreuk is genezen moet de patiënt soms letterlijk weer op de been worden
geholpen. De fysiotherapeuten van het Erasmus MC laten je zien hoe ze je daarbij kunnen
helpen.
Teddyberenhospitaal  
Voelt je knuffel zich niet lekker? Laat hem nakijken en behandelen door de
teddyberendokter van de internationale federatie van medisch studenten!
Revalidatiegeneeskunde 
Revalidatieartsen uit Rijndam en het Erasmus MC laten je zien hoe de revalidatie na een
ongeluk er uit ziet. Kan jij lopen met een prothese?
Orthopedie en sportletsels 
Jaarlijks raken duizenden mensen gewond op het sportveld. Onze orthopeden laten je zien
hoe sportletsels ontstaan en wat daar aan gedaan kan worden!
Neurochirurgie en Veilig Verkeer Nederland
Een fietshelm kan ernstig hersenletsel voorkomen bij een val van de fiets. Veilig Verkeer
Nederland vertelt je over de preventie van hersenletsel, onze neurochirurgen vertellen je
wat zij kunnen doen als het toch misgaat!
Plastische en reconstructieve chirurgie 
Ben jij een pietje precies? Kom dan kijken hoe een plastisch chirurg door de
operatiemicroscoop de kleinste bloedvaatjes aan elkaar kan hechten.

Film over traumazorg 
Kom even bij en bekijk vanuit je luie stoel het werk van een arts op de traumahelikopter of
een traumachirurg in het ziekenhuis.
Live demonstratie opvang ernstig gewond slachtoffer 
Zie, hoor en ervaar hoe een traumateam werkt bij de opvang van ernstig gewonde
patiënten op de spoedeisende hulp van het traumacentrum
Radiologie 
Neem een kijkje in het menselijk lichaam met behulp van een echo en zie hoe je een
gebroken bot kan herkennen.
Transplantatiestichting  
Speel het grote transplantatiespel en leer welke organen in een mensenlichaam in
aanmerking kunnen komen voor orgaan- of weefseltransplantatie.
Sanquin bloedbank
Bloed redt levens. Leer bij de stand van Sanquin alles over bloeddonorschap. Iets voor jou?
Brandwondencentrum en brandwondenstichting
Bekijk bij de stand van het brandwondencentrum hoe patiënten met ernstige brandwonden
in onze regio behandeld worden. De brandwondenstichting zet zich in voor de preventie van
brandwonden en betere zorg voor slachtoffers met brandwonden. Bekijk hier hoe jij kunt
bijdragen

