
 
 
 

 

 

Belangrijkste wijzigingen  
versie 7 NTS1 

Wij vragen u deze informatie zoveel mogelijk binnen uw organisatie te delen en te 
bespreken.  

Nieuwe functionaliteiten2 
 Stapsgewijze reanimatie instructies met extra ondersteuning voor de triagist. 

 Er komt een ingangsklacht ‘Overlijden’ met bijbehorende triagecriteria die te 
bereiken is via het ABCD scherm. 

 Het is niet langer mogelijk triagecriteria niet in te vullen/leeg te laten. 
Wanneer iets niet van toepassing is, dan is het antwoord 'Nee'.  

  Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen 
 Elke afwijking in de ABCD wordt minimaal U4, m.u.v. Kleur ‘bleek’ en 

Bloeding, uitwendig ‘gering’. 

 Ingangsklacht rugpijn: vervolgactie wordt ‘U1 Ambu’ i.p.v. ‘U1 Huisarts’. 

 Instabiele AP: wel vegetatief, geen cardiale klachten op moment van bellen 
wordt U2. 

 Rectaal bloedverlies: gering/matig wordt gesplitst ‘gering -> U3’ en 
‘matig/fors -> U2’. 

 Leeftijdsgrens bij ‘Urineretentie’ vervalt, om ook het Cauda syndroom te 
ondervangen. 

 Triagecriterium neurologische uitval: hier valt onder elke vorm van 
neurologische uitval, dus ook sensibiliteitsuitval. 

 Kortademig: ‘nee/gering’ wordt gesplitst in ‘nee’ en ‘gering’. ‘Nee’ heeft geen 
invloed op de urgentie, ‘Gering’ leidt tot U4. Omschrijving Gering: (gevoel 
van) lichte benauwdheid, geen gebruik van hulpademhalingsspieren. 

 Heupfractuur: extra toelichting. Bij een vermoeden van een heupfractuur 
moet ‘Abnormale stand: ja’ worden ingevuld, zelfs als dit op het oog niet 
duidelijk zichtbaar is. Bij abnormale stand ‘ja’ kom je namelijk uit op de juiste 
urgentie. 

 De antwoordmogelijkheden Koorts: 'ja' , 'nee', 'langer dan 5 dagen' worden 
uitgebreid met 'vermoedelijk niet', 'vermoedelijk wel'. 

                                           
1 In dit overzicht staan de wijzigingen die belangrijk zijn voor eindgebruikers. Daarnaast is er een lijst met alle wijzigingen. 
Hierin staan ook tekstuele wijzigingen, wijzigingen in de opmaak en andere kleine wijzigingen die geen invloed hebben op het 
gebruik van NTS. Deze lijst is eventueel op te vragen via uw ICT-leverancier. 
2 Hoe deze functionaliteiten er precies uit komen te zien in uw applicatie verschilt per ICT-leverancier. 



 Ingangsklacht Buikpijn: gering tot matig bloedverlies is aangepast. Gering = 
U3, matig tot fors bloedverlies = U2. 

 Ingangsklacht Zwangerschap/partus. Triagecriterium ‘Insult/stuip’ is 
aangepast in Insult: ‘nee’, ‘ja’ 

 Beenklachten: Stoornis doorbloeding is veranderd in ‘Verdenking ischemie: 
nee, ja’. 

 Omschrijving HET is aangepast. 

 Criterium ‘Doorboord’ is aangepast en toegevoegd bij alle trauma 
ingangsklachten.  

Triagecriteria die vervallen 
 Cyanose bij ‘ziek kind’ vervalt. Dit staat al in de ABCD. 

 Triagecriterium: zwangerschapsduur onder ‘urinewegproblemen' vervalt. 
Zwangeren vallen al onder de risicogroepen. 

 Het criterium ‘Klieren in de hals’ bij keelklachten vervalt. Dit wordt 
ondervangen binnen 'Huidklachten'. 

Verbal in AVPU 
Eerder heeft NTS gecommuniceerd dat in versie 7 'Verbal' in de AVPU leidt tot U2. De 
redactieraad heeft echter besloten om even een pas op de plaats te maken bij de 
invoering hiervan. Deze aanpassing zal daarom nog NIET in versie 7 worden 
doorgevoerd en wordt eerst verder onderzocht.  

Let op!  
Versie 7 wordt in augustus, september en oktober 2017 uitgeleverd aan de 
eindgebruikers. Uw ICT-leverancier kan u precies vertellen wanneer versie 7 voor uw 
organisatie beschikbaar is. Wij adviseren alle organisaties NTS versie 7 zodra deze 
beschikbaar is, in gebruik te nemen. 

 
 


