De Congres Courant
8e Nederlands Triage Congres
Hartelijk welkom!
Beste bezoeker,
Hartelijk welkom op alweer de achtste editie van het NTS Triage congres. We hebben het vandaag over het thema ‘verbinden’. Het verbinden van ketenpartners,
maar ook verbinding met jezelf en met collega’s.
Om je met een ander te kunnen verbinden, is het belangrijk dat je elkaar leert kennen. Dat je open en nieuwsgierig naar elkaar bent. We trappen daarom af met een
interactieve kennisquiz over NTS. Daarna deelt Thera de Haan haar visie op de
spoedzorg van de toekomst met ons. We sluiten de ochtend af met een voordracht
van journalist en antropoloog Joris Luyendijk. Hij vertelt hoe hij verbinding legt
met mensen uit verschillende (bedrijfs)culturen.
Na de koffiepauze zijn de keuzesessies gepland. We sluiten de middag plenair af
met een update over ontwikkelingen in het werkveld en met een humoristische en
tevens inhoudelijke afsluiting van Hester Macrander over Verbindende (Geweldloze) Communicatie.’
Ik wens u een goede, verbindende congresdag.
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Kijk voor meer informatie
facebook.com/stichtingnts

Wist u dat … ?
… NTS aan IQ Healthcare heeft
gevraagd om validatie-onderzoek
uit te voeren naar de kinderingangklachten? En wij in mei de
resultaten verwachten? Tijdens het
congres vertellen wij u meer over
dit onderzoek.
… NTS een aantal elektronische
verwijsberichten heeft gesponsord
waarmee u - als u en uw ketenpartners deze laten inbouwen in
uw ICT-applicatie - triagegegevens
digitaal naar elkaar door kunt
zenden?
… NTS een database is en de applicaties zelf worden ontwikkeld door
ICT-leveranciers? En dat NTS ieder
jaar aan het begin van het jaar
controleert of de applicaties nog
aan alle eisen van NTS voldoen?
En dat u wensen op het gebied van
vormgeving en gebruiksgemak dus
bij ICT-leveranciers moet neerleggen?
… Dat in de redactieraad niet alleen
vertegenwoordigers zitten van alle
ketenpartners, maar dat we ook
worden geadviseerd door medisch
specialisten.

Programma
08.30

Ontvangst

09.30

Plenair ochtendprogramma

11.15

Koffiepauze

11.45

Keuzeronde 1

12.45

Lunch

13.30

Keuzeronde 2

14.30

Wisselpauze

14.40

Keuzeronde 3

15.40

Theepauze

16.00

Plenair middagprogramma

17.00

borrel

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 specia-

• NVSHV

listen

… Dat we tegen de zomer weer een
update uitbrengen, om ervoor te
zorgen dat NTS weer helemaal upto-date is?

• 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 de
bovengenoemde registers dan ontvangt u in mei een bewijs van deelname met

…. NTS een nieuw telefoonnummer
heeft? 088 - 506 57 50

daarop vermeld de door u gevolgde workshops.

Keuzesessies
Ronde 1: 11.45 – 12.45 uur

Ronde 2: 13.30 – 14.30 uur

Ronde 3: 14.40 – 15.40 uur

1

1.1
Masterclass Triage (2x)

2.1
De acute zorg in 2029

3.1
Masterclass Triage (2x)

2

1.2
Drank en drugs (H)

2.2
Duidelijk toch?!
Betere overdracht, binnen en
tussen ketenpartners

3.2
Hoe ver reiken verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de
triagist /centralist?

3

1.3
Wat maakt een U-2 een U-2?

2.3
Geweldloze communicatie

3.3
De acute cardiale patiënt: een
kijkje in de keuken van de zorg
voor de acute cardiale patiënt

4

1.4
2.4
Spelen met Tijd – ontspannen wer- Werken: iedereen wordt er beter
ken ook als het een gekkenhuis is van!

3.4
Patiënt Journey 2.0

5

1.5
Omzien naar elkaar!
Aanpassing meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

2.5
Triageren met contextuele
factoren, een lastige job!

3.5
Eerste opvang Brandwonden

6

1.6
Triage bij kinderen, geen kinderspel (2x)

2.6
Triage bij kinderen, geen kinderspel (2x)

3.6
Ondersteuning van de triagist met
Artificial Intelligence voor betere
triage-uitkomsten

7

1.7
De verantwoordelijkheid van de
verpleegkundige in het werken
binnen een team

2.7
De psychiatrische patiënt

3.7
Triage bij Asielzoekers, zoek de
verschillen!

8

1.8
Wie is de beste triagist: huisarts,
verpleegkundige of specialist?

2.8
Verdacht letsel bij kinderen (2x)

3.8
Verdacht letsel bij kinderen (2x)

9

1.9
Het dagelijks leven van een lijkschouwer

2.9
De statusladder: gedrag roept
gedrag op!

3.9
De statusladder: gedrag roept
gedrag op!

10

1.10
Het ambulanceteam aan het werk!

2.10
Spoedcursus Mindfulness

3.10
Een herseninfarct; wat gebeurt er
achter de schermen?

11

1.11
Wakker door de nacht (2x) (H)

2.11
Wakker door de nacht (2x) (H)

3.11
Eureka! Vind jezelf opnieuw uit

12

1.12
Zorgconsumptie op de HAP

(H) = herhaling van eerdere workshop
(2x) = deze workshop wordt in twee rondes gegeven

Bijdrages plenaire programma
Thera de Haan
Thera de Haan is adviseur, projectleider en eigenaar Acute Zorg Experts Nederland. Zij
was ooit SEH-verpleegkundige, ambulanceverpleegkundige, manager huisartsenpost
en kwaliteit- en verandermanager. Zij kent de uitdagingen van de verschillende ketenpartners. Tijdens het congres neemt zij ons mee naar haar visie op de spoedzorg van de
toekomst.
Joris Luyendijk
Joris is journalist en antropoloog en heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Hij
schreef o.a. over de kloof tussen beeld en werkelijkheid in het Midden-Oosten (Het
zijn net mensen) en de Nederlandse politiek (Je hebt het niet van mij, maar…). In 2017
schreef hij ‘Dit kan niet waar zijn’ over de financiële wereld. Recentelijk verscheen ‘Kunnen we praten’, een uitnodiging aan mensen die overwegen PVV te gaan stemmen. Joris
helpt ons met een antropologische blik kijken met naar andere culturen. Inzichten die wij in ons
werk kunnen gebruiken om verschillen tussen ketenpartners te begrijpen en te overbruggen.
Hester Macrander
Hester is van huis uit theatermaker en neerlandica, en ze is gecertificeerd trainer in
Geweldloze/Verbindende Communicatie. Alles wat ze doet is een combinatie van taal,
theater, gedrag en communicatie. Op deze dag geeft ze een interactieve lezing over hoe
je verschillen kunt overbruggen met behulp van Verbindende Communicatie. Een luchtige
voordracht, met een serieuze ondertoon die ons -hopelijk - helpt in het creëren van meer
verbinding tussen mensen binnen en buiten organisaties.

Gerard Alderliefste
Gerard is arts, zanger, gitarist en pianist. Met een focus of het Franse ‘powerchanson’
speelt hij 23 jaar in de driemansband die zijn achternaam draagt (www.alderliefste.nl).
Landelijk bekend worden de samenwerkingen met Shaffy, List en Paul de Leeuw. Het
eerste soloprogramma “Dubbel Leven” draait twee en een half seizoen vanaf 2016 tot
2019: een enthousiast ontvangen muziektheatervorm van ‘informatieve kleinkunst.’ Werk
als verslavingsarts en de muziek worden ingenieus vervlochten. Gerard pakt lekker uit als
hij op pad gaat als “Gerard Alderliefste & Friends.” Een octet van muziekvrienden, dat alle
Franse hits in vol ornaat nieuw leven inblaast. De theatertour “Une belle histoire” gaat van
start in seizoen 2019-2020.
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Verbinding met jezelf

Verbinding met de ander

• Luister naar uw lichaam. Wat
heeft u nodig? Een glaasje
water? Even naar buiten? Misschien wat rek- en strekoefeningen? Zorg voor uzelf en blijf
in verbinding met wat u nodig
heeft.
• Doe één ding tegelijk en doe het
met aandacht.
• Probeer – ook tijdens gesprekken
met anderen- waar te nemen
wat het gesprek met u doet.
Welke lichamelijk sensaties
ervaart u? Welke emoties roept
het op? Welke informatie haalt
u hieruit?
• Probeer zaken waarover u
piekert te visualiseren als
wolken die voorbij drijven of als
zaken die u (tijdelijk) opbergt in
een kast.
• Ontspan en geniet van deze
congresdag.

We dagen alle deelnemers uit
om tijdens dit congres om ook de
verbinding met elkaar aan te gaan.
Ga eens in gesprek met iemand die
u nog niet kent.
Een paar vragen om u op weg te
helpen:
• Wat heeft u bezig gehouden
afgelopen week?
• Wat is u het meeste bij gebleven
van het congresprogramma?
Waarom?
• Wat is de grootste uitdaging
binnen uw organisatie?
• Wat spreekt u het meeste aan in
uw functie?
• Wat zou een ander van uw
organisatie kunnen leren?
Luister naar de ander. Laat de
ander rustig uitspreken en vraag
door als u iets niet begrijpt. Ga het
gesprek aan vanuit nieuwsgierigheid en openheid. En deel ook
uw eigen ervaringen als de ander
daarnaar vraagt. Wij wensen u
mooie en bijzondere gesprekken.

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? 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 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 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

Songteksten uit het ochtendprogramma
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Gerard Alderliefste - Luistert er iemand? (geschreven voor de animatie Mr. Finney)
Ben op wereldreis en kijk ademloos rond. Wat is het mooi. Ik kom woorden tekort. Ik wil
alles zien op aarde, horen en voelen. Gaan waar mijn benen me dragen. Ik zie machtige
oceanen met ontelbare vissen, woestijnen, bossen, rivieren. Ik hoor oerwouden ademen,
zie bloemen in kleuren, een regenboog onder de zon. Maar ik hoor ook een zacht geklaag
en ik ga slapen met een vraag.

Luistert er iemand naar de stem van de bomen, het geluid van de vissen in zee? Luistert er iemand naar de pijn
van de dieren? Het verscheurend onhoorbare, nee! Luister er iemand mee?
Ik reis verder. Wat een wonder dat ik dit mag zien. Overal en nergens vandaan. Een waterval zingt onder luchten
en vogels. En ik? Ik kan ze verstaan. Maar een aasgier op de loer wil ruimte en macht. Hij neemt, denkt niet aan
geven. Niemand heeft hem iets verteld en hij heeft nooit iets gevraagd. Luister, al is het maar even. Ik hoor nog
veel meer zacht geklaag en lig wakker met de vraag.
Hier in mijn eigen wereld. Al lijkt die nu klein. Of ben ik zelf misschien groter gegroeid? Hoe heb ik ooit zo blind,
zo doof kunnen zijn? Niet nagedacht, niet mee bemoeid.
Luistert er iemand naar de stem van de bomen, het geluid van de vissen in zee? Luistert er iemand naar de pijn
van de dieren? Het verscheurend, onhoorbare, nee!. Al staat de wereld op z’n kop, ik geef niet op!
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Ramses Shaffy – Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Voor degene in een schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen.
Voor degene die dacht dat-ie alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.
Voor degene met `t dichtgeslagen boek. Voor degene met de snelvergeten namen.
Voor degene die `t vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
Niet zonder ons.
Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die `t geluk niet kan beamen.
Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.
Voor degene met z`n mateloze trots. In z`n risicoloze hoge toren.
Op z`n risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
Niet zonder ons.
Voor degene met `t open gezicht. Voor degene met `t naakte lichaam
Voor degene in `t witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Ch

Oh, Aïcha, Aïcha, luister naar mij. Aïcha, Aïcha, ga niet weg. Aïcha, Aïcha, kijk naar mij.
Aïcha, Aïcha, antwoord mij.
Ik zal je de woorden van gedichten opdragen. Ik zal voor jou muziek uit de hemel spelen.
Ik zal de zonnestralen voor je plukken, om je koninklijke ogen te verlichten.
Oh, Aïcha, Aïcha, luister naar mij. Aïcha, Aïcha, ga niet weg.
Zij zei, spaar je schatten. Ik ben meer waard dan al dat. Het zijn stevige tralies, zelfs tralies van goud. Ik wil
dezelfde rechten als jij. En respect, elke dag. Ik, ik wil niets meer dan liefde!
Alsof ik niet bestond, Is ze langs me heen gegaan. Zonder een blik te werpen, Koningin van Saba
Ik zei: Aïcha, neem, alles is voor jou. Ik verlang naar je Aïcha en sterf voor jou. Dit is het verhaal van mijn leven
en mijn liefde. Jij bent mijn inspiratie en mijn leven. Ik verlang naar een leven met jou en niemand anders.

Vertaling Aïcha: songteksten.net

e b K h al e d

Vertaling van: Cheb Khaled - Aïcha
Alsof ik niet bestond, is ze langs me heen gegaan. Zonder een blik te werpen, de Koningin
van de Saba. Ik zei: Aïcha, neem, alles is voor jou. Zie hier, de parels, de sieraden, ook het
goud rondom je hals. Het fruit, rijp en smakend naar honing. Mijn leven geef ik, Aïcha, als
je van me houdt. Ik ga waar je ademhaling ons heenbrengt, naar de landen van ivoor en
ebbenhout. Ik zal je tranen en pijn wegvagen. Niets is te mooi voor iemand die zo mooi is.

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

NTS
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
088 - 506 57 50
bureauNTS@de-nts.nl
www.de-nts.nl

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

