
Masterclass Triage 

De processen “onder water” 

in NTS

Paul Sanders



(Potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Relevante relaties met bedrijven Geen

Aard van de relatie 
Geen

Disclosure belangen spreker; Paul Sanders



Programma Masterclas

• Doel van deze Masterclas

• Kennismaking, wie is wie?

• Redactieraad NTS

• Doel NTS

• Visie NTS

• NTS/Dynamische triage 

criteria?

• Afronding



DOEL VAN DE MASTERCLAS

is inzichtelijk te krijgen wat het belang is van het 

doorlopen van de triagecriteria, behorende bij de 

gekozen ingangsklacht(en), om zo tot een 

verantwoorde Urgentie en Vervolgactie te komen



Wie is Wie?

Korte kennismaking



Redactieraad NTS 

• “Waakt” over de inhoud van NTS (best practice > 

evidence based practice)

• Legt contacten met beroepsgroepen/specialisten

• Gebruikers> Content NTS> Redactieraad NTS

• Overlegt met de keten (uitbreiding gebruikers)

• Voert “Keurmerk Test” uit op ICT applicaties

• Houd ontwikkelingen in de gaten (Big data) 



Doel NTS

• Het doel is de veiligheid en doelmatigheid van de 

triage in de acute zorg te verhogen

• Zodat de patiënt zo snel mogelijk bij de juiste 

hulpverlener komt en de juiste behandeling of zorg 

krijgt

• De patiënt en zijn zorgvraag staan centraal

• Daarnaast is het verbeteren van de samenwerking in 

de keten acute zorg een belangrijk doel



Triage is geen doel op zich, maar een middel 

om met beperkte capaciteit spoedzorg te 

organiseren



Doel TRIAGE

“In de kern betekent triage dat in een tijdsbestek van 

enkele minuten op basis van beperkte gegevens een 

beslissing genomen moet worden over hoe snel de patiënt 

dient te worden beoordeeld door een hulpverlener”



Visie NTS

• De triagecriteria dienen allemaal te worden ingevuld

• Wanneer een triagecriterium niet relevant is, luidt het 

antwoord op die vraag ‘nee’

• De antwoorden tellen ‘onder water’ mee voor het 

bepalen van de urgentie

• ook al is dit voor de triagist niet duidelijk zichtbaar



Visie NTS

• Er moet altijd een ABCD-check gedaan worden voordat 

er een ingangsklacht kan worden gekozen

• Soms volstaat een snelle ABCD-check.

• Op de meldkamers ambulancezorg wordt er bij iedere 

melding een volledige ABCD-check gedaan

• Patiënten die zich bij de huisartsenpost melden, hebben 

vaak hulp- en zorgvragen met een lagere urgentie



Visie NTS

• De NTS is opgebouwd van hoog naar laagurgente 

vragen

• Het is de bedoeling dat per ingangsklacht eerst de 

hoogurgente vragen gesteld worden

• De NTS bepaalt niet de volgorde binnen dezelfde 

urgentie

• Die volgorde wordt bepaald door de applicatiebouwers









Wat gebeurd er in NTS?











Dynamische triagecriteria ?



Dynamische triage criteria Hoeveel ?

• NTS kent 50 ingangsklachten (IK)
• Daarvan zijn er 32 IK met dynamische triage criteria
• Waarvan 11 IK met > 3 dynamische triage criteria
• Dynamische triage criteria zijn niet zichtbaar bij 

“openen” IK
• Dynamische triage criteria kunnen triage ‘versnellen”





Casus Pijn Thorax

5 dynamische triage criteria















Casus rectale klachten

4 dynamische triage criteria











Casus neurologische uitval

1 dynamisch triagecriterium









Casus buikpijn volw.

3 dynamische triage criteria











AFRONDING

Nog een prettige dag




