
NTS de ketenstandaard voor triage  
in de acute zorg 

De Congres Courant
6e Nederlands Triage congres
Fijn dat u er bent! 
Hartelijk welkom op de 6e editie van het Nederlandse Triage Congres. 
Fijn dat u er bent! En dat menen we ook echt. U heeft de moeite  
genomen om hier vandaag aanwezig te zijn. Het is voor ons belang-
rijk dat u er bent. De ketenspoedzorg loopt vol. Meer hoog-urgente 
meldingen. Meer werkdruk. Daarom is het extra belangrijk om uit de 
hectiek te stappen en samen te kijken wat er beter of anders kan. Wij 
nodigen u van harte uit om mee te denken.

Tijdens het ochtendprogramma staan we stil bij de visie van NTS. Hoe 
is NTS nu eigenlijk bedoeld? Daarna dagen we u uit om, onder leiding 
van Martijn Rutten, outside-the-box met ons mee te denken over de 
toekomst van de spoedzorg. Tot slot geeft Marc Mieras ons handvaten 
hoe we onze professionele intuïtie kunnen blijven benutten. 

Daarna hebben wij een programma met een ruime keuze aan work-
shops en lezingen. Na de laatste pauze volgt een plenaire afsluiting 
verzorgd door verschillende beroepsverenigingen en een unieke 
lezing over de veranderingsbereidheid in de spoedzorg. Tot slot nog 
even ontspannen tijdens de borrel en hopelijk vol inspiratie naar huis. 

Een goede congresdag gewenst! 

Tessa Postuma, voorzitter congrescommissie &  
redactieraad NTS 
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Programma  

Lunch- 
wandeling
Op vijf minuten lopen van Figi 
ligt Slot Zeist. Wilt u een frisse 
neus halen? Dan is het zeker 
de moeite waard even hier-
heen te wandelen. Slot Zeist 
is in de 17e eeuw gebouwd 
als lustoord. Macht, aanzien 
en rijkdom mochten worden 
gezien. De oprijlaan is statig 
en past bij het aristocratische 
huis. Binnen ademen de stijl-
zalen de weelderige warmte 
uit van de barok.   

• Vertrek in zuidelijke richting  
vanaf Figi (Het Rond 2).

• Ga na 120 m schuin links de 
Nassau-Odijklaan op.

• Ga na 300 m rechtsaf de  

Zinzendorflaan op.

Kijk voor meer informatie  
facebook.com/stichtingnts 

Accreditatie
Het congres is voor maximaal 6 uur geaccredi-

teerd in de volgende beroepsregisters:

• NVDA t.b.v. doktersassistenten en triagisten

• KNMG/GAIA/ABAN t.b.v. medisch specialis-

ten

• KNMG/GAIA/ABC1 t.b.v. huisartsen

Wij kunnen u alleen registreren in één van bovengenoemde registers als wij in het 

bezit zijn van uw juiste registratienummer. Bent u niet geregistreerd in één van bo-

vengenoemde registers, maar u wilt toch meedoen, dan bent u van harte welkom. 

U ontvangt dan uiterlijk eind mei 2016 via DOKh een ‘bewijs van deelname’ met 

daarop vermeld de door u gevolgde workshops.

Accreditering is aangevraagd in de 

volgende beroepsregisters:

•  NVSHA 

• NVSHV 

• V&VN

• Verpleegkundig specialismen

9.30 Welkom dagvoorzitter

9.35 Visie van NTS 
Tessa Postuma, voorzitter redactieraad NTS

9.50 Outside-the-box 
Martijn Rutten, huisarts onderzoeker 

10.15 De invloed van protocollen op professionaliteit 
Marc Mieras, wetenschapsjournalist 

11.15 Koffiepauze

11.45 Workshop of lezing 1 (60 min)  

12.45 Lunch 

13.30 Workshop of lezing 2 (60 min) 

14.30 Wisselpauze 

14.40 Workshop of lezing 3 (60 min)

15.40  Theepauze

16.00  Powerpitches BTN en NVDA

16.10  Terugblik ‘Beste Triage Idee 2016’

16.20  Triage over de grens 
Jaap Hatenboer, manager beleid en innovatie UMCG Ambulancezorg

16.35  Presentatie onderzoeksresultaten veranderingsbereidheid binnen 
de spoedzorg 
Frank Wiltenburg, innovator 

17.00 Borrel 
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Keuzesessies
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3

1 1.1
Hoe ver reiken verantwoordelijk-
heid en aansprakelijkheid van de 
triagist /centralist?

1.2
Triagist: verstandige professional 
of slaafse volger van NTS?

1.3 
Filevorming in de spoedzorg

2 2.1
Naar een scherpere voorselectie 
van de triagist i.o.

2.2
Kernset fysieke triage

2.3
Analyse knelpunten ANW zorg 
voor kwetsbare ouderen

3 3.1
Pijn op de borst: ook patiënt-
onveiligheid door overtriage 

3.2
Herkennen van Sepsis 

3.3
Herkennen van Sepsis 

4 4.1
Triage x 2 = triage voor zwangere 
vrouwen

4.2
Human factors en triage in the 
box!

4.3
Human factors en triage 
in the box!

5 5.1
Variatie in U2, wat gebeurt er op 
uw HAP?

5.2
NTS van steen naar steun

5.3
112 en het NTS als hulplijn

6 6.1
Het nieuwe leren 

6.3
Inzet Psycholance

7 7.1
Compassie-moeheid 

7.2
Een klacht of een calamiteit en 
dan? 

7.3
Compassie-moeheid 

8 8.1
“Hoe krijg ik duidelijk antwoord 
op mijn vraag?”
Houvast voor overleg tussen 
triagist en (regie)arts.

8.2
Geweldloze communicatie, 
omgaan met meningsverschillen 
tijdens de dienst.

8.3
E-learning voor huisartsen

9 9.2
Creatief denken 

9.3
Creatief denken 

10 10.1
Mindfulness: van doen naar zijn 

10.2
Mindfulness: van doen naar zijn 

10.3
Mindfulness: van doen naar zijn 

NTS publiceert de beschikbare presentaties en powerpoints na afloop van het congres op www.de-nts.nl

Sprekers
Voor achtergrondinformatie bij de sprekers ga naar:  
http://de-nts.nl/overige-activiteiten-nts/nts-triage-congres-2017/
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Mindfulness en creativiteit   
• Begin de congresdag bewust: Voel eens hoe u op uw 

stoel zit, let bewust op uw ademhaling. Neem even de 

tijd om vooruit te blikken. Wat hoopt u dat deze dag u 

gaat brengen? 

• Geniet van de kleine rustmomenten tijdens een hectische 

dag. Geniet van de rust in de rij voor de koffie, doe een 

korte meditatie bij een toiletbezoek, drink uw kop thee 

met aandacht en eet de lunch bewust.

• Maak een lunchwandeling in de pauze. Geniet van de 

frisse lucht en schenk aandacht aan de omgeving.

• Doe één ding tegelijk en doe het met aandacht. Zet uw 

smartphone op stil, controleer uw mail een dagje niet 

en luister aandachtig naar wat de sprekers of collega’s 

vertellen. 

• Schrijf tijdens het congres alle ideeën op die in u opkomen.

• Ontspan en geniet van deze congresdag! 

Het thema van dit congres 
is “outside-the-box”, ofte-
wel buiten de vaste kaders 
denken. Dit vraagt om een 
heldere en creatieve geest. 
Daarom kunt u dit jaar ook 
kiezen voor een workshop 
‘Mindfulness’ of ‘Creatief 
denken’. Heeft u een andere 
keuze gemaakt? Dan volgen 
hierbij toch aantal tips voor 
een heldere en creatieve 
geest:
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Vorig jaar hebben we voor 

het eerst de award voor  

het ‘Beste Triage Idee’  

uitgereikt. Ben Goosselink 

van RAV IJsselland ging er 

met de eerste prijs vandoor. 

Nu, één jaar verder, onder-

zoeken we wat er met dit 

winnende idee gebeurd is. 

Het idee om een award uit te 

reiken voor inspirerende en 

innovatieve ideeën binnen 

de spoedzorg is afkomstig 

Van Campen Consulting en 

uitgewerkt door stichting 

NTS. Volgend jaar reiken we 

opnieuw een award uit voor 

‘Het Beste Triage Idee’. 

Terugblik Beste Triage Idee 

Frank Wiltenburg, 
lector E-readiness, psycholoog 
en organisatieconsulent

Afsluiter
We sluiten het Triage Congres af 

met een bijzondere voordracht 

van Frank Wiltenburg, lector  

E-readiness, psycholoog en  

organisatieconsulent. Hij is één 

van de weinige Nederlanders aan 

de Universiteit Leuven en heeft 

twee jaar onderzoek gedaan 

naar veranderingsbereidheid 

(oftewel “e-readiness”) binnen 

de Europese spoedeisende hulp. 

Het volledige rapport wordt pas 

in mei 2017 gepubliceerd, maar 

tijdens het triage congres komt 

hij een tipje van de sluier op-

lichten. Vooral Nederland geeft 

afwijkende resultaten. Frank kon 

zich pas aan het einde van de dag 

vrij maken, maar wij zijn bijzonder 

trots dat hij op ons congres komt 

spreken. Deze voordracht wilt u 

niet missen.
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Inhoudelijke bijdragen
NTS wil alle sprekers en docenten bedanken voor hun bijdrage 
aan dit congres. Speciale dank aan Van Campen Consulting, 
Bloom Communicatie, Latona, METS Center en leerpunt Koel 
voor hun inhoudelijke bijdrage.

Van Campen Consulting is een landelijk opererend organisatieadvies-
bureau. Wij bieden een gegarandeerde verbetering van efficiëntie, 
productiviteit, bedrijfscultuur en verzuimreductie. Onze visie is: leren 
van de praktijk en naar aanleiding daarvan vaste resultaatgerichte 
methodes ontwikkelen. Meer info? Zie www.vancampenconsulting.nl  

Communicatietrainingen, advies en coaching. Daarvoor bent u als 
huisartsenpost, maar ook als SEH of ziekenhuis bij Bloom Communicatie 
aan het goede adres. Wij helpen mensen zich bewust te worden van hun 
kracht. Door ze energie en zelfvertrouwen te geven om zichzelf te kunnen 
ontwikkelen en dit ook leuk te vinden. Mensen in hun werk tot bloei laten 
komen, dat noemen wij Bloomen en dat is ons doel! Meer informatie? Zie 
www.bloomcommunicatie.nl
   
Latona Organisatie- & Opleidingsadvies levert diensten op alle aspect-
gebieden van de acute zorg: van visie ontwikkelen tot ontwerpen, en van 
trainen en implementeren tot borgen in de praktijk.
Adviseurs van Latona Organisatie- & Opleidingsadvies opereren vanuit een 
integrale visie op hun vakgebied. Zij combineren hun know how met een 
brede ervaring en formuleren daarmee een aanpak die geheel gericht is op 
uw organisatie. Daarbij worden ambities en mogelijkheden vertaald in con-
creet op te leveren resultaten. Meer informatie? Zie www.latonatraining.nl 
 
Leerpunt KOEL levert geaccrediteerde (na)scholing aan professionals en 
organisaties in de eerstelijnszorg in Nederland. We zijn onafhankelijk 
van farmaceutische bedrijven en onze docenten, ontwikkelaars en onder-
steuners kennen de beroepspraktijk van binnenuit. Verder ontwikkelen  
we onze (na)scholing vanuit de actualiteit en blijven we onze opleidingen 
en trainingen daaraan toetsen. Deze drie zaken zorgen ervoor dat onze 
nascholing kwalitatief, eerlijk en toepasbaar is voor de professionals en 
patiënten. Meer informatie? Zie www.leerpuntkoel.nl 
  
Het METS Center is een kennis-, advies en opleidingscentrum voor partners 
binnen de acute zorgketen. Wij zijn specialist in het geïntegreerd trainen 
van kennis, inzicht, vaardigheden en professionele attitude in een realis-
tische omgeving. De kracht van het METS Center ligt in de mogelijkheid 
om praktijksituaties zo realistisch mogelijk na te bootsen in verschillende 
simulatieruimten. In patiëntkritische situaties zijn naast technische vaar-
digheden, ook goede onderlinge communicatie en samenwerking cruciaal. 
Door dit te trainen willen wij een bijdrage leveren aan het bevorderen van 
de patiëntveiligheid.

L E E R P U N T
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Inhoudelijke bijdragen
Gebruikersoverleg NTS 
Dinsdag 16 mei organiseert NTS in Nieuwegein een gebruikersbijeenkomst 

voor gebruikers van de NTS. Het doel van de bijeenkomst is het bespreken 

van wensen en feedback over de inhoud van de NTS en het informeren 

over aanpassingen, wijzingen en updates. Iedere organisatie mag een  

gebruiker afvaardigen om deel te nemen aan deze bijeenkomst. De leden 

van de gebruikersgroep fungeren als intermediair tussen redactieraad en de 

gebruikers in hun HAP, meldkamer of SEH. Noteer 16 mei vast in uw agenda! 

Locatie: NBC congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

Onderzoek toekenning U2 urgenties  
Het aantal U2 urgenties is fors toegenomen. Om te achterhalen wat hier de 

oorzaken van zijn is heeft NTS aan het Nivel gevraagd om de toename van 

de toekenning van hoge urgenties nader te analyseren. Er zal worden  

gekeken naar stijgingen binnen de verschillende ingangsklachten,  

verschillen tussen leeftijdsgroepen en regionale verschillen. Mocht de 

uitkomst zijn dat de toename zich concentreert in enkele ingangsklachten, 

kan dat aanleiding zijn om de triagecriteria van die ingangsklachten tegen 

het licht te houden. De uitkomsten zullen in dat geval naast de aanpassingen 

van de triagecriteria van de afgelopen jaren worden gelegd. De onderzoeks-

resultaten worden medio 2017 bekend.  

Versie 7 NTS  
In januari 2017 is versie 6.4.5 via de ICT-leveranciers uitgerold. In 

deze versie zijn enkel inhoudelijke wijzigingen verwerkt. In de zomer 

van 2017 zal versie 7 van NTS worden geïntroduceerd. Deze versie zal 

een aantal nieuwe functies bevatten zoals gesproken teksten voor 

het geven van reanimatie-instructies, maar ook de triage-criteria van 

vermeend overlijden. Neem contact op met uw ICT-leveranciers om te 

bespreken wanneer de nieuwe versie voor u beschikbaar wordt.  

Communicatie met NTS  
• Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief via de homepage van de 

website van NTS www.de-nts.nl 

• Volg het nieuws op de facebookpagina van stichting NTS. 

• Mail naar bureauNTS@de-nts.nl of redactieraad@de-nts.nl 

• Deel uw ervaringen op het gebruikersforum (account aan te vragen via 
bureauNTS@de-nts.nl) 

NTS-Nieuws  
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Dit congres is mede mogelijk gemaakt door: 

Sponsors

De NTS is een samenwerking tussen AZN, NHG en NVSHV.
NTS
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
030 - 282 36 32
bureauNTS@de-nts.nl
www.de-nts.nl © foto 1 en 3 op de voorzijde: ZorginBeeld / Frank Muller, foto 2: Shutterstock

L E E R P U N T

eHuisartspraktijk
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