
Jaaroverzicht 2020

Januari 2020:
Organisatie

NTS trapt af met de voorbereidingen voor het komende jaar, zoals het opstellen van een jaarplan, 
kijken welke onderzoeken we kunnen doen om de NTS te verbeteren en het voorbereiden van de 
bijeenkomsten. Er kan worden ingeschreven voor het NTS Triage Congres 2020. 

Maart 2020:
Versie 8.11 gelanceerd

Update 8.11 wordt beschikbaar gesteld. Nieuw in deze update zijn een aantal ingangsklachten rond-
om Zwangerschap. Hiervoor is een aparte handleiding beschikbaar.  Ook is er een aanpassing van de 
meldersinstructies bij de reanimatie volwassenen i.v.m. COVID.

April 2020: 
Triage Congres 

Vanwege de beginnende coronacrisis zijn we helaas genoodzaakt om het NTS Triage Congres 2020 te 
annuleren.

Mei 2020:
• Gebruikersoverleg
• Versie 8.21 gelanceerd

Het NTS gebruikersoverleg is geannuleerd vanwege corona. Vragen m.b.t. de NTS kunnen altijd bij het 
Bureau NTS worden neergelegd. In november wordt dit overleg digitaal georganiseerd. 
NTS heeft het triagecriterium COVID-19 toegevoegd aan de ABCD klachten. Dit criterium is niet van 
invloed op de urgentie, maar geeft de gebruiker de mogelijkheid om aan te geven of de patiënt van 
COVID-19 wordt verdacht t.b.v. de overdracht, opdat personeel de juiste voorzorgsmaatregelen kan 
treffen.

Juni 2020:
Versie 8.30 gelanceerd

Update 8.30 wordt voorbereid en is uiterlijk eind juli voor alle gebruikers beschikbaar.

September 2020:
Versie 8.41 gelanceerd

In update 8.41 zijn de tijdelijke aanpassingen m.b.t. COVID-19 verwijderd. Stichting NTS heeft  
besloten om in het vervolg alleen standaardrichtlijnen op te nemen. Tijdelijke veranderingen in  
triage en advies (incl. instructies) bij actuele ontwikkelingen – zoals COVID – zullen niet meer  
worden opgenomen. Dit besluit is na te lezen op onze website bij de update-informatie.

Oktober 2020:
Plannen voor 2021

Elk najaar bespreken het NTS-bestuur en de NTS-redactieraad op een Heidag de plannen voor het 
komende jaar. Speerpunten voor 2021 worden: onderzoek naar Dyspneu in NTS, verbeteringen in NTS 
m.b.t. (en onderzoek naar) de ingangsklacht Pijn Thorax, digitale bijeenkomsten en het NTS Triage 
Congres.

November 2020:
Gebruikersoverleg 8.41

In een gebruikersoverleg bespreken we de belangrijkste wijzigingen in de laatste updates en beant-
woorden we vragen. Het gebruikersoverleg vond zowel fysiek (in kleine groep) als digitaal plaats. Er 
was een hoge opkomst van digitale deelnemers.

December 2020:
• NTS Triage Congres 

2021
• COVID

Vanwege de coronacrisis bereiden we voor 2021 een digitaal congres voor.  Onderwerpen: Hartziekten 
bij vrouwen, Creatief omgaan met veranderingen, Verloskundige Triage, Uitkomsten Validatieonder-
zoek en het Zorg coördinatiecentrum.
Ondanks corona zijn bij Stichting NTS de meeste werkzaamheden doorgegaan. Waar nodig hebben 
we naar oplossingen gezocht, zodat de gebruikers hier zo min mogelijk last van hadden.
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