Hoogtepunten NTS 2018

In plaats van een sociaal jaarverslag stelt Stichting NTS sinds 2018 een overzicht van hoogtepunten samen.
Januari 2018
NTS-keurmerktests

In januari 2018 zijn NTS-redactieraadvoorzitter Tessa Postuma en ICT-adviseur Bart van der Geest
begonnen met de jaarlijkse NTS-keurmerktests. Alle ICT-leveranciers hebben – na wat aanpassingen
– uiteindelijk de keurmerktest gehaald.

Februari 2018
koppeling met Epic

Gecko-ICT heeft hard gewerkt aan de koppeling met Epic, zodat alle klanten die werken met Epic toch
de NTS kunnen blijven gebruiken.

April 2018
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 2018
• Triage Congres
• onderzoek ingangsklachten kinderen

Oud-hockeyer Teun de Nooijer spreekt op een uitverkocht Triage Congres in Nieuwgein Business
Centre met als thema: Triage is topsport.
De prijs voor het Beste Triage Idee 2018 gaat op het congres naar een pilot van Spoedeisende
Psychiatrie Amsterdam, GGZ Noord-Holland-Noord en GGz Centraal. Zij onderzochten een nieuwe
vorm van triage om te kijken of die voor de crisisdiensten betere resultaten oplevert.
Ook ondertekenen we deze maand het onderzoeksvoorstel Ingangsklachten voor kinderen van IQ
Healthcare, dat gaat onderzoeken hoe betrouwbaar en valide de NTS is.

Mei 2018
triagistenbijeenkomst
over nieuwe update

We organiseren een triagistenbijeenkomst waarin we de belangrijkste wijzigingen in de nieuwste
update bespreken.

Juni 2018
overleg met scholingsbureaus

De scholingsbureaus en Stichting NTS komen bij elkaar om het geadviseerde gebruik van de
standaard te bespreken, en om af te stemmen hoe hier tijdens scholing aandacht aan kan worden
besteed.

Juli 2018
communicatie over AVG

We zijn druk bezig om de organisatie AVG-proof te maken en communiceert de wijzigingen van de
komende update met de gebruikers.

Augustus 2018
versie 7.2 gelanceerd

Update 7.2 rollen we uit bij de gebruikers. De update bevat verschillende aanpassingen binnen
ingangsklachten en op verzoek van de SEH introduceren we de ingangsklacht ‘Drain/sonde/katheter
verstopt/gesneuveld’.

September 2018
start onderzoek kinder-ingangsklachten

Het onderzoek naar de kinder-ingangsklachten gaat van start. Wat inspirerend om te horen dat zo
veel gebruikers willen meewerken aan dit onderzoek.

Oktober 2018
plannen voor 2019:
validatie, big data en
zelftriage

Elk najaar bespreken NTS-bestuur en NTS-redactieraad op een heidag de plannen voor het komende
jaar. Speerpunten voor het 2019 worden: validatie van NTS, contacten met gebruikers versterken, en
goed op de hoogte blijven van de ICT-ontwikkelingen in big data en zelftriage.

November 2018
positieve uitkomsten
gebruikersoverleg

In een gebruikersoverleg bespreken we de laatste wijzigingen en vragen. We staan ook stil bij wat er
allemaal goed gaat met de NTS: dankzij onze betrokken gebruikers hebben we stappen voorwaarts
gezet.
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