Triage als eerste
Meer en meer raken triagisten, artsen en managers overtuigd van nut en noodzaak van een
optimale triage, getuige het succes van voorgaande congressen. Opnieuw een uitnodiging
met boeiende sprekers en saillante onderwerpen.
Doet u triage? Dan biedt dit congres veel workshops om verdere vaardigheden op te doen.
Is uw focus gericht op de organisatie van triage? Dan is dit dé gelegenheid te brainstormen over de
nieuwste ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Wanneer en waar?
Donderdag 10 april 2014 van 9.00 - 17.00 uur in Stadion Galgenwaard in Utrecht
Inhoudelijke organisatie: Nederlandse Triage Standaard
Logistieke organisatie: DOKh
Het congres is voor zes uur geaccrediteerd voor artsen en triagisten.
Voor verpleegkundig specialisten is accreditering aangevraagd.
Het congres begint plenair en gaat na de pauze uiteen in twee groepen: triagisten en leidinggevende/arts.
Voor beide groepen volgen vier rondes met twee semiplenaire sessies en twee workshops naar keuze.
Voor semi-plenaire programma’s en keuze workshops: zie bijlage. De afsluiting is weer plenair.
Kosten
U kiest zelf welk programma u volgt, bij inschrijving vóór 1 maart 2014 ontvangt u 25 euro korting.
Het programma ‘triagisten’ kost 195 euro vóór 1 maart resp. 220 euro vanaf 1 maart 2014.
Het programma ‘leidinggevende/arts’ 265 euro vóór 1 maart resp. 290 euro vanaf 1 maart 2014.
Annuleringsvoorwaarden
Tot uiterlijk 1 maart 2014 is bij annulering (uitsluitend aan emailadres: bdolderman@dokh.nl) restitutie van
het cursusgeld mogelijk. Bij annulering vanaf 1 maart 2014 vindt geen restitutie plaats. Bij inschrijving gaat
u automatisch akkoord met deze annuleringsvoorwaarden.
Inschrijving: via de website van DOKh: http://www.dokh.nl/cursusaanbod/nts-congres-10-04-2014

Programma

‘Triage als eerste’

08.30 – 09.00 uur

Ontvangst en inschrijving

09.00 – 09.10 uur

Opening 3e Nederlands Triage Congres: Triage als eerste
Dagvoorzitter Jan Luitse, traumatoloog en hoofd SEH AMC

09.10 – 09.20 uur

Eén zorgmeldkamer voor alle acute vragen
De eerste resultaten uit Kopenhagen waar vanaf 1 januari 2014 alle acute zorgvragen op één
telefoonnummer zullen binnenkomen
Jan Nørtved, MD, Head of Medical Prioritisation and Dispatch Emergency Medical Service,
Kopenhagen

09.20 – 10.20 uur

Schijn bedriegt
In deze plenaire en interactieve sessie toont Marieke Verhoef-de Groen aan de hand van
ervaring in de luchtvaart en acute zorg dat wat er werkelijk gebeurt niet altijd strookt met
wat wij denken dat er gebeurt. Hoe creëert u een veiligheidscultuur om patiënt, professional
en organisatie optimaal te beschermen?
Marieke Verhoef-de Groen MBA en Human Factor Specialist, HATCON

10.20 – 10.40 uur

Triage in beeld en geluid: valt er nog iets te verbeteren?
Roeland Drijver, voorzitter redactieraad NTS

10.40 – 11.10 uur

Koffie- en theepauze

11.10 – 12.10 uur

Ronde 1
Programma triagist: All in the family: there’s triage in the house
Programma leidinggevende/arts: keuze uit workshops nr. 7 t/m 12

12.15 – 13.15 uur

Ronde 2
Programma triagist: keuze workshops nr. 1 t/m 6
Programma leidinggevende/arts: Een ongemakkelijke vraag: ‘Is onze triage veilig?´

13.15 – 14.00 uur

Lunchbuffet

14.00 – 15.00 uur

Ronde 3
Programma triagist: ABCD-triage en veiligheid zijn onlosmakelijk verbonden
Programma leidinggevende/arts: keuze uit workshops nr. 7 t/m 12

15.00 – 15.20 uur

Koffie- en theepauze

15.20 – 16.20 uur

Ronde 4
Programma triagist: keuze uit workshops nr. 1 t/m 6
Programma leidinggevende/arts: Spoedzorg en triage in 2020

16.25 – 17.00 uur

Triage als laatste: een verrassende afsluiting

17.00 – 18.00 uur

Borrel

