De Congres Courant
7 e NederlandsTriageCongres
Hartelijk welkom
Beste bezoeker,
Hartelijk welkom op de zevende editie van het Nederlandse Triage
Congres op deze prachtige, nieuwe locatie. We gaan onder andere
aan de slag met het thema werkdruk. Werken in de spoedzorg is een
zware baan met een grote verantwoordelijkheid. We kunnen gerust
spreken over topsport. Om goed te kunnen blijven functioneren is het
belangrijk om met deze druk om te gaan. Zowel op persoonlijk niveau
als op organisatieniveau. Tijdens het ochtendprogramma krijgt u hiervoor handvaten van Stephan Hermsen, Teun de Nooijer en Rosanne
Warmerdam. Na de koffiepauze zijn de keuzesessies gepland en we
sluiten samen af met de live stemming voor het ‘Beste triage idee’ en
een ontroerende en humoristische afsluiting van Jaap Bressers.
Ik wens u een goede congresdag. Ik heb er zin in!
Tessa Postuma
Voorzitter redactieraad en dagvoorzitter

NTS

de ketenstandaard voor triage
in de acute zorg

Kijk voor meer informatie
facebook.com/stichtingnts

Programma
08.30

Ontvangst

09.30

Opening door dagvoorzitter Tessa Postuma

09.40

Initiatieven om werkdruk in de spoedzorg te verlichten
door Stephan Hermsen

Fit de congresdag door

10.15

Teun de Nooijer en Rosanne Warmerdam

11.15

Koffiepauze

11.45

Keuzeronde 1

• Drink voldoende water.

12.45

Lunch

• Probeer tussen de sessies
door even te bewegen. Loop een
rondje en doe wat rek- en strekoefeningen.

13.30

Keuzeronde 2

14.30

Wisselpauze

14.40

Keuzeronde 3

15.40

Theepauze

16.00

Uitreiking beste Triage Idee door Guus Schrijvers

16.30

Afsluiting met Jaap Bressers

17.00

Netwerkborrel

• Ga even naar buiten (bijvoorbeeld
naar de tuin van het NBC).
• Doe één ding tegelijk en doe het
met aandacht.
• Zet uw smartphone op stil.
• Controleer uw mail een dagje
niet.
• Ontspan en geniet van deze
congresdag.

Naambadges
Alle deelnemers hebben op hun naambadge een gekleurde sticker. Deze
verwijst naar het werkveld waar men actief is. Hieronder treft u een legenda
van deze kleurstickers:
Ambulancezorg/
Veiligheidsregio

Huisartsenzorg

SEH / Ziekenhuis Overheid /overig

Accreditatie
Het congres is voor maximaal 6 uur geaccre-

Accreditering is aangevraagd in de

diteerd in de volgende beroepsregisters:

volgende beroepsregisters:

• NVDA t.b.v. doktersassistenten en triagisten

• NVSHA

• KNMG/GAIA/ABAN t.b.v. medisch

• NVSHV

specialisten
• KNMG/GAIA/ABC1 t.b.v. huisartsen

• Verpleegkundig specialismen.nl
• V&VN

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
bovengenoemde registers, maar u wilt toch meedoen, dan bent u van harte welkom. U ontvangt dan uiterlijk eind mei 2018 via DOKh een ‘bewijs van deelname’
met daarop vermeld de door u gevolgde workshops.

Keuzesessies
Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

1

1.1
Fase 1: Meer grip op het
toestandsbeeld middels ABCD

2.1
Masterclass triage in NTS (2x)

3.1
Masterclass triage in NTS (2x)

2

1.2
Triage voor zwangere vrouwen (H)

2.2
Levensreddend handelen met
telefonische meldersinstructies!

3.2
Triage bij allochtonen

3

1.3
Drank en drugs

2.3
Hoe maak je van de inzet van
junior triagisten een succes?

3.3
Krijg meer invloed op het verloop
van je gesprek!

4

1.4
Anticiperen op zorg rond het
levenseinde (2x)

2.4
Anticiperen op zorg rond het
levenseinde (2x)

3.4
De bril van de inspecteur

5

1.5
SBAR geeft overdracht kracht (2x)

2.5
Korte lontjes en machogedrag in
de praktijk (2x)

3.5
Korte lontjes en machogedrag in
de praktijk (2x)

6

1.6
Kindermishandeling; signaleren
geeft kans op verandering!

2.6
Van standaard naar applicatie:
het technische ontwikkelproces
achter NTS

3.6
Hoe ver reiken verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de
triagist /centralist?

7

1.7
Omgaan met stress in je werk

2.7
Grip op Triage (2x)

3.7
Grip op Triage (2x)

8

1.8
Wakker door de nacht (2x)

2.8
Wakker door de nacht (2x)

3.8
Spoedcursus Mindfulness (2x)

9

1.9
E-spoed: elektronische berichtuitwisseling in de zorgketen

2.9
Spoedcursus Mindfulness (2x)

3.9
(Toestands) Beeld van jou als
triagist, wie ben jij!

10

1.10
Patient Journey, The moments
of truth

2.10
Triage bij Kinderen (2x)

3.10
Triage bij Kinderen (2x)

11

1.11
De bril van de inspecteur

2.11
Regionale samenwerking: zorgcoördinatie in Zwolle!

3.11
SBAR geeft overdracht kracht (2x)

Sprekers plenaire programma
Stephan Hermsen
Stephan Hermsen is Senior Adviseur bij Vilans. Hij heeft laten zien dat het ook bij een
verzekeraar mogelijk is vanuit de inhoud, met passie voor de zorg, samen met cliënten
en zorgverleners vorm te geven aan veranderingen in de zorg. Vanuit zijn privésituatie,
maar ook vanuit zijn werkervaring als zorginkoper, valt het hem op dat wij ‘kwetsbaarheid’
vaak centraal stellen in het organiseren van de zorg. Zijn overtuiging is dat we hiermee mensen tekort doen. Iedereen bezit ‘veerkracht’ en Stephan streeft ernaar de kracht van de mensen in te zetten.
Teun de Nooijer
Teun de Nooijer is één van Nederlands meest succesvolle sporters aller tijden. Hij won
als hockeyinternational vier Olympische medailles, waaronder twee keer goud, in 1996
(Atlanta) en 2000 (Sydney). In 1998 scoorde Teun de golden-goal in de finale van het
Wereldkampioenschap. Teun is drie keer benoemd door de FIH als werelds beste speler
en ontving na het beëindigen van zijn sportcarrière de ‘Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs. Sinds vele jaren focust Teun de Nooijer zich met het bedrijf Fanbased op individuele
en teamontwikkeling in het bedrijfsleven, waarin hij zijn kennis en ervaring deelt en daarnaast wetenschappelijk onderbouwt.
Rosanne Warmerdam
Als klein meisje was Rosanne al gefascineerd naar de werking van het lichaam. Rosanne
stond wel eens voor de spiegel, vol verwondering en nieuwsgierigheid te observeren
hoe armen en benen zomaar konden bewegen. Kortom, de onderzoekende mindset zat
er al vroeg in. Tijdens haar studie Biomedische Wetenschappen werd Rosanne opgeleid
om onderzoek te doen naar de werking van het menselijk lichaam. Zowel bij onderzoeksgroepen aan de Universiteit van Leiden, Amsterdam en Calgary deed zij ervaring op in het lab. Rosanne
Warmerdam weet door haar enthousiasme en openheid al snel een verbinding te creëren. Haar passie om
wetenschap toepasbaar te maken in onze lifestyle spat ervan af. Doordat Rosanne de wetenschappelijke
inzichten simpel weet te verwoorden word je geprikkeld om ook je eigen lifestyle op een andere manier te
bekijken. Het lijkt bijna vanzelfsprekend om hier op een leuke manier mee aan de slag te gaan.
Jaap Bressers
Jaap Bressers heeft van jongs af aan één doel: alles uit het leven halen. Aanvankelijk
doet hij dat door het liefst zo hard mogelijk te werken om zijn droom te verwezenlijken:
topmanager worden na zijn studie Internationaal Management. Op zijn 21e verandert
alles. Een frisse duik in zee loopt uit op een hoge dwarslaesie. Na een zware revalidatieperiode besluit Jaap zijn leven een totaal andere draai te geven. Tegenwoordig treedt hij
vooral op voor het bedrijfsleven. Jaap heeft veel meegemaakt, maar vooral ook veel geleerd. Die kennis
deelt hij met zijn publiek. Hij linkt pakkende, persoonlijke verhalen aan uitdagingen in organisaties en
weet zo als geen ander mensen te raken en vermaken. Een unieke mix van inhoud, inspiratie en op het
juiste moment ontspannen humor. Met als rode draad: de kracht van het kleine. Hoe maak je het verschil
voor jezelf en voor de patiënt?
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Beste Triage Idee 2018
Dit jaar reiken we weer een award
uit voor het ‘Beste Triage Idee!’.
Deze award is bedacht door
Marleen Teunis van Van Campen
Consulting en opgepakt en uitgewerkt door Stichting NTS. Het
doel van de award is een podium
bieden voor goede ideeën, zodat
we samen de spoedzorg kunnen
verbeteren. Onze vakkundige jury
heeft uit meer dan twintig prachtige ideeën drie genomineerden
geselecteerd. Om tot een zo
objectief mogelijke beoordeling
van de ideeën te komen hebben
juryleden die (zijdeling) betrokken
waren bij één van de ingediende
ideeën en/of de indiener persoonlijk kennen, het betreffende idee
niet beoordeeld.

De genomineerde ideeën zijn
(in willekeurige volgorde):
• Idee 1: Gestructureerde triage
om de aanrijtijden GGZ crisisdiensten te verbeteren.
• Idee 2: Herkenning en triage beroerte 1e lijn verbeteren d.m.v.
training en voorlichting.
• Idee 3: Overlap werktijden reguliere zorg en spoedzorg.
Tijdens het middagprogramma
zullen de ideeën worden gepresenteerd en kunt u live stemmen wat
volgens u het beste idee is!

Juryleden
•

Guus schrijvers (voorzitter jury)
– oud-hoogleraar Public Health
& Gezondheidseconoom

•

Anka Dronkers – senior triagist
Medrie Zwolle

•

Ben Goosselink – verpleegkundig specialist bij RAV IJsselland
(tevens winnaar van de vorige
award voor ‘Beste Triage Idee’)

•

Roeland Drijver – huisarts en
voormalig voorzitter redactieraad NTS

•

Tessa Biesheuvel – chirurg,
medisch manager SEH VUmc

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 Centre en leerpunt Koel
voor hun inhoudelijke bijdrage.
Van Campen Consulting is een expert op het gebied van triage. Als
landelijk organisatieadviesbureau werken wij binnen het totale sociale
domein. Wij bieden een gegarandeerde verbetering van efficiëntie,
productiviteit, kwaliteit en verzuimreductie. Onze visie is: leren in de
praktijk, vandaag geleerd en morgen toegepast. Meer info?
Zie www.vancampenconsulting.nl
Training en coaching op het gebied van communicatie, triage en samenwerking. Daarvoor bent u als huisartsenpost, maar ook als gezondheidscentrum, SEH of ziekenhuis bij Bloom Communicatie met Zorg 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 aspectgebieden 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 concreet 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 ondersteuners 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
na-scholing 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 realistische omgeving. De kracht van het METS Center ligt in de mogelijkheid
om praktijksituaties zo realistisch mogelijk na te bootsen in verschillende
simulatieruimten. In patiënt kritische situaties zijn naast technische vaardigheden, ook goede onderlinge communicatie en samenwerking cruciaal.
Door dit te trainen willen wij een bijdrage leveren aan het bevorderen van
de patiëntveiligheid. Meer informatie? Zie www.metscenter.nl

Veel gestelde vragen (FAQ) over NTS
Waarom wordt bij ingangsklacht ‘Overlijden’ niet gevraagd naar voor de
hand liggende triagecriteria als kou, stijfheid en lijkvlekken?
Het (telefonisch) vast stellen of iemand overleden is, is moeilijk en contextafhankelijk. Er zijn geen eenduidige criteria voor te geven. Daarom heeft
de redactieraad besloten om bij deze ingangsklacht zoveel mogelijk uit te
gaan van de expertise van de centralist of triagist. Het is aan de gebruiker
om de afweging te maken of op basis van de beschikbare informatie met
zekerheid kan worden vastgesteld of de patiënt is overleden. Bij twijfel
wordt de centralist/triagist altijd per direct terugverwezen naar reanimatie. Een goede scholing op dit punt is dus noodzakelijk.
Waarom is het in versie 7 in geen enkele applicatie meer mogelijk om aan
te geven dat een triagecriterium ‘niet van toepassing’ is?
In NTS bestaat ‘NVT’ feitelijk niet. De urgentie wordt berekend op basis
van de ‘ja’s’, oftewel op basis van wat er aan de hand is. Als gebruiker
moet je dus ALTIJD een keuze maken of je iets laat meewegen in het
berekenen van de urgentie of niet. De reden dat de ‘NVT’ is weggehaald is
om er voor te zorgen dat de gebruiker van NTS word gedwongen om extra
door te vragen en goed na te denken over de keuze. In het verleden werd
er te makkelijk voor NVT gekozen, zonder dat men besefte dat men eigenlijk dan ‘nee’ invulde. Nu wordt je gedwongen een keuze te maken. Uiteraard kun je je keuze altijd toelichten d.m.v. een korte notitie.
Moeten alle triagecriteria letterlijk worden uitgevraagd?
Alle triagecriteria dienen te worden ingevuld, maar de criteria hoeven niet
allemaal letterlijk te worden uitgevraagd. Antwoorden die expliciet door
de patiënt zijn gegeven of onomstotelijk zijn af te leiden zijn uit het verhaal, mogen worden overgenomen in de NTS. Maar let op! een gebruiker
mag nooit aannames doen. Dus bij twijfel: altijd vragen!
Mag de gebruiker de urgentie en/of vervolgactie aanpassen?
Jazeker. De NTS gaat uit van de gemiddelde patiënt geeft een advies op
basis van de door de gebruiker ingevulde informatie. De gebruiker zal
moeten afwijken wanneer daar een reden toe is (bijvoorbeeld op basis van
contextuele factoren, alarmsignalen of het feit dat de patiënt extra risico
loopt). Dit kan het opschalen of afschalen van de urgentie en/of wijzigen
van de vervolgactie betekenen. Ook kunnen lokale of regionale afspraken
op de huisartsenpost, SEH of MKA een reden tot aanpassing zijn. Afwijkingen van NTS moet altijd worden verantwoord voordat de applicatie kan
worden afgesloten.

Facebook
Is deze informatie interessant voor u? Op facebook (Stichting NTS)
publiceren wij regelmatig nieuwe Frequently Asked Questions (FAQ).
Wilt u deze berichten niet missen, selecteer dan op onze facebookpagina
de optie ‘als eerste weergeven’ onder de knop ‘volgen’. Heeft u geen facebook? Geef u dan op voor onze nieuwsbrief via www.de-nts.nl

Sponsors
Dit congres wordt mede-mogelijk gemaakt door onze sponsoren:

NTS
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
030 - 282 36 32
bureauNTS@de-nts.nl
www.de-nts.nl

De NTS is een samenwerking tussen AZN, NHG en NVSHV.

