Hoogtepunten NTS 2017

Januari 2017
laatste update
versie 6

Stichting NTS brengt de laatste update van versie 6 uit. Die bevat een aanpassing van de ingangsklacht
‘Koorts kind’ aan de herziene NHG-Standaard en een aantal kleinere, inhoudelijke aanpassingen.

Februari 2017
video over
NTS-gebruik

In het werkveld blijken er verschillende visies te bestaan over hoe de NTS gebruikt zou moeten worden.
Om duidelijk te maken hoe de NTS bedoeld is, hebben we een document gemaakt met onze visie en
werkwijze en samen met gebruikers uit het veld hebben we een video gemaakt om die visie toegankelijk
te maken. De video is tijdens verschillende gebruikersbijeenkomsten getoond, zoals tijdens het triagecongres in april.

NTS-keurmerktests We voeren de keurmerktests opnieuw uit. Alle leveranciers behouden hun NTS-keurmerk.
Maart 2017
overleg met opleiders en auditoren

Niet alleen met gebruikers, ook met opleiders en auditoren willen we praten over hoe de NTS bedoeld is.
We organiseren op 31 maart een bijeenkomst in Dierenpark Amersfoort om de visie zo helder mogelijk te
maken, zodat de opleiders de visie achter de NTS goed kunnen uitleggen aan hun cursisten.

April 2017
Triage Congres

Ons jaarlijkse Triage Congres is voor de laatste keer in Theater Figi in Zeist, een prachtige congreslocatie.
Wetenschapsjournalist Mark Mieras weet de deelnemers een uur lang te boeien met zijn voordracht
over nut en noodzaak van fouten accepteren. Er zijn lezingen en workshops te volgen en het programma
wordt opgevrolijkt met muziek, cabaret en rap. Het evaluatiecijfer van dit congres is een 7,6.

Mei 2017
Tijdens de triagistenbijeenkomst nemen we met de vertegenwoordigers van alle gebruikers de wijzigingen
triagistenbijeenvan versie 7 stap voor stap door. Waar nodig passen we de voorgenomen wijzigingen aan volgens de
komst over versie 7 input van de gebruikers.
Juni 2017
Nivel-onderzoekt
veranderingen in
urgentie ingangsklachten

Nivel onderzoekt in opdracht van Stichting NTS de veranderingen in de urgentie van contacten met de
huisartsenpost van 2013 tot en met 2016.
Het blijkt dat zowel U1- als U2-uitkomsten van de triage in deze periode zijn toegenomen met de factor
1,4. Uitschieters naar boven zijn de volgende ingangsklachten:
• Pijn thorax
• Kortademig
• Neurologische uitval
• Buikpijn volwassene
Van deze ingangsklachten staan er 3 in de top 10 van gekozen ingangsklachten: Buikpijn volwassene
(3), Kortademig (6) en Pijn thorax (7). ‘Neurologische uitval’ staat op 33 in de kwantitatieve ranglijst van
gekozen ingangsklachten.
Wat verder opvalt: bij ingangsklachten als ‘Buikpijn volwassene’ en ‘Kortademig’ is de spreiding tussen
de verschillende huisartsenposten groot.
Nader onderzoek is nodig, deels door de veranderingen in de NTS af te zetten tegen de door Nivel gemeten
veranderingen, deels door de huisartsenposten zelf: bij de ingangsklachten met grote spreiding.
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Juli 2017
Marc Eyck neemt
afscheid

Marc Eyck neemt afscheid als penningmeester. Het NHG zal een nieuwe kandidaat voor het NTS-bestuur
voordragen.

Augustus 2017
Nieuwe versie
NTS

We brengen een nieuwe versie van de NTS uit, met daarin belangrijke functionele wijzigingen, zoals
stapsgewijze meldersinstructies. De ICT-leveranciers gaan hard aan de slag om de wijzigingen in hun
systeem te verwerken.

September 2017 Het NHG draagt huisarts Alja Sluiter voor als penningmeester van het NTS-bestuur. Alja is kaderhuisarts
Nieuwe pennings- spoedzorg en medisch directeur van een spoedpost Zij vertegenwoordigt namens het NHG de huisartsen
meester
in het NTS-bestuur.
Oktober 2017
E-spoed voor
digitale
informatieoverdracht

Stichting NTS financiert in 2017 het project e-spoed voor digitale overdracht van triagegegevens. Het einddoel is HL7-gegevensuitwisseling: conform de internationale standaard Health Level Seven en conform
de informatiestandaard Acute zorg Deze HL7-berichten kunnen ICT-leveranciers vervolgens inbouwen in
hun systemen. Daardoor kunnen verschillende organisaties en systemen hun triagegegevens efficiënter
digitaal overdragen.
Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer en Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid starten met een
pilot. IT-bedrijf Topicus heeft de benodigde technologie gerealiseerd.

Aftrap Beste
Triage Idee 2018

We lanceren het Beste Triage Idee, een 2-jaarlijkse prijs voor de beste innovatie in de spoedzorg. Tijdens
het triagecongres van 2018 dat we jaarlijks in het voorjaar organiseren, reiken we de prijs voor het eerst
uit. We ontvangen direct al in oktober 2017 inspirerende ideeën om de spoedzorg te verbeteren.

November 2017
Gebruikersoverleg over lastig te
triëren ingangsklachten

Op 16 november organiseren we een gebruikersoverleg in Nieuwegein Business Centre om te discussiëren
over hoe we de triage kunnen verbeteren bij lastig te triëren ingangsklachten.

December 2017
Koppeling
NTS-module met
Epic

Het blijkt voor softwareleverancier Epic niet mogelijk om aan de eisen van NTS-versie 7 te voldoen. We
nemen definitief afscheid van Epic als leverancier van een van de NTS modules. Gecko-ICT ontwikkelt een
nieuwe NTS-module die gekoppeld kan worden aan de software van Epic. In 2018 nemen verschillende
ziekenhuizen deze NTS-module in gebruik.
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