
In plaats van een sociaal jaarverslag stelt Stichting NTS sinds 2019 een overzicht van hoogtepunten samen. 

Januari 2019
Organisatie

NTS trapt af met de voorbereidingen voor het komende jaar, zoals de opstart van de bestuurs- en 
redactieraadvergaderingen. Daarnaast staan we startklaar voor het verwerken van de inschrijvingen 
op het NTS Triage Congres. 

Februari 2019
NTS-keurmerktests

In februari 2019 zijn NTS-redactieraadvoorzitter Tessa Postuma en ICT-adviseur Bart van der Geest be-
gonnen met de jaarlijkse NTS-keurmerktests. Alle ICT-leveranciers hebben de keurmerktest gehaald.

April 2019
Triage Congres 

Joris Luyendijk spreekt op het 8e Triage Congres in Nieuwgein over het thema ‘verbinden’. Met een 
interactieve kennisquiz starten we de dag om daarna van gedachten te wisselen over het verbinden 
van ketenpartners, maar ook verbinding met jezelf en met collega’s. 

Mei 2019
Triagistenbijeenkomst 
over nieuwe update

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

Juni 2019
Onderzoek ingangs-
klachten kinderen

Het eindrapport ‘Validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij kinderen’ 
komt uit. Deze omvangrijke studie laat zien dat de NTS een valide en betrouwbare standaard is voor 
de triage van kinderen in de gehele spoedzorgketen.

Juni 2019
Overleg scholings- 
bureaus

De scholingsbureaus en Stichting NTS komen bij elkaar om het geadviseerde gebruik van de stan-
daard, de meest recente wijzigingen en de uitrol van de update te bespreken.

Augustus 2019
Versie 7.3 gelanceerd

Update 7.3 rollen we uit bij de gebruikers. De update bevat verschillende aanpassingen binnen  
ingangsklachten en triagecriteria. De ingangsklacht ‘Oogklachten’ is geheel vernieuwd, hiervoor 
vragen we extra aandacht.

Oktober 2019:
Plannen voor 2020: 
validatie, contact met 
gebruikers, kwaliteit

Elk najaar bespreken het NTS-bestuur en de NTS-redactieraad op een Heidag de plannen voor het  
komende jaar. Speerpunten voor 2020 worden: validatie van NTS bij volwassenen n.a.v. het onder-
zoek bij kinderen, contacten met gebruikers versterken en het verbeteren van NTS, zowel inhoudelijk 
als op ICT-gebied.

Oktober 2019
• Gebruikersoverleg
• Opvolging bureau- 

manager NTS

In een gebruikersoverleg bespreken we de belangrijkste wijzigingen in de nieuwste update en  
beantwoorden we vragen.
We nemen afscheid van Jeanine Nieuwenhuis als bureaumanager NTS. Marieke Lindeboom volgt 
Jeanine per 1 november op.

December 2019
• Voorbereiding NTS 

Triage congres 2020

De voorbereiding van het NTS Triage Congres 2020 is in volle gang. De hoofdsprekers zijn Janneke 
Wittekoek (Hartziekten bij vrouwen), Arjan de Kreek (Triage bij crisissituaties) en Ad Bastiaanse  
(Creatief omgaan met veranderingen). Alle workshops zijn ingevuld met enthousiaste sprekers.
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