
Jaaroverzicht 2021

Januari 2021:
Organisatie

NTS trapt af met de voorbereidingen voor het komende jaar, zoals het opstellen van het jaarplan, 
opstellen van een onderzoeksplan en budget en het voorbereiden van de bijeenkomsten. 

Februari 2021:
Bestuur en redactieraad

De eerste vergaderingen van dit jaar van het bestuur en de redactieraad vinden plaats. 

Maart 2021:
• Validatieonderzoek 
• Triage congres

Het validatieonderzoek NTS bij volwassenen is afgerond. De conclusie: NTS is een betrouwbare en 
valide standaard voor de triage van volwassenen in de gehele spoedzorgketen.
Er kan worden ingeschreven op het NTS Triage congres.

April 2021:
Triage Congres 

Vanwege de coronacrisis is het congres digitaal. Hier hebben we als Stichting nog geen ervaring mee. 
We kijken terug op een spannende voorbereidingsperiode met een kleiner, maar succesvol congres.  
Onderwerpen: Hartziekten bij vrouwen, Creatief omgaan met veranderingen, Verloskundige Triage, 
Uitkomsten Validatieonderzoek en het Zorg coördinatiecentrum. 

Mei 2021:
• Gebruikersoverleg
• Focusgroep

Het NTS-gebruikersoverleg vindt online plaats. Sinds de overleggen online plaats vinden sluiten er meer 
gebruikers aan. In dit overleg bespreken we onder andere de wijzigingen in update 9.12. 
Er is een focusgroep met NTS-gebruikers om de resultaten uit het onderzoek van Nivel naar het effect 
van de wijzigingen in NTS te bespreken. 

Juni 2021:
Versie 9.12 gelanceerd

Update 9.12 is vrijgegeven en uiterlijk 18 juni voor alle gebruikers beschikbaar.

Juli 2021:
• NTS-keurmerktesten
• NTS op de dagpraktijk

In juni en juli zijn NTS-redactieraadvoorzitter Tessa Postuma en ICT-adviseur Bart van der Geest 
begonnen met de jaarlijkse NTS-keurmerktesten. 
NTS wordt in gebruik genomen op een dagpraktijk. We monitoren de voortgang gedurende een jaar 
om te zien of dit succesvol is. 

September 2021:
• Indexatie
• Nivel 

ICT-leveranciers en NTS-gebruikers worden op de hoogte gesteld van de jaarlijkse indexatie. 
Het rapport met de uitkomsten van het onderzoek van Nivel naar effecten van wijzigingen in NTS 
wordt uitgebracht.  

Oktober 2021:
Plannen voor 2021

Elk najaar bespreken het NTS-bestuur en de NTS-redactieraad op een Heidag de plannen voor het 
komende jaar. 

November 2021:
Gebruikersoverleg

In een digitaal gebruikersoverleg bespreken we de belangrijkste wijzigingen van update 9.30 en 
beantwoorden we vragen. 

December 2021:
• Versie 9.20 gelanceerd
• Voorbereiding NTS 

Triage congres 2022

NTS-update 9.20 wordt uitgerold en is uiterlijk 28 januari 2023 voor alle gebruikers beschikbaar. 
Voorbereidingen voor het congres 2022 zijn in volle gang. Het NTS-bestuur geeft groen licht om het 
congres weer fysiek plaats te laten vinden. Gezien het 10-jarig jubileum van het congres organiseren 
we een vooravond met diner, sprekers en een overnachting. 
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