
 

  
 

FAQ Landelijk Kennisexamen Triage, versie 05-03-2021 
 
 

Waarom is de LKT herzien in 2020? 

Binnen InEen kwamen steeds meer vragen over de LKT qua inhoud en vorm. Na 10 jaar was het 

tijd om de LKT in het geheel te herzien in plaats van te toetsen aan een nieuwe uitgave van de 

NHG triagewijzer. 

 

Waarom is de naam veranderd in het Landelijk Kennisexamen in plaats van Landelijke 

Kennistoets? 

De LKT is één van de eisen van de diplomeringsregeling voor triagisten. Het woord examen doet 

recht aan de status van de LKT namelijk het meten van kennis. 

 

Wat is er veranderd door de herziening naast de naam Landelijk Kennisexamen Triage? 

Vanaf 2021 wordt de LKT 6 maal per jaar afgenomen in plaats van 3 maal. Afname vindt digitaal 

plaats op meerdere locaties in het land. Inhoudelijk is de LKT aangepast: 50 vragen van 

verschillende vraagtypen in plaats van 100 juist/onjuist vragen bij casussen. De wijzigingen zijn 

gebaseerd op de opgehaalde wensen van professionals werkzaam in het triageproces, opleiders 

bij HAP’s en opleidingsinstituten tijdens de sessies die gehouden werden in de zomer van 2019.  

 

Wat voor type vragen kan ik verwachten in het Landelijk Kennisexamen Triage? 

In de nieuwe LKT vindt de kandidaat 4 vraagtypen: de meerkeuze vraag, de meervoudig juist 

vraag (meerkeuze waarbij meerdere antwoorden juist zijn), de sorteer vraag (antwoordopties op 

juiste volgorde zetten) en de matrixvraag (combineren van informatie in rijen en kolommen). 

Alle typen vragen zijn opgenomen in het oefenexamen. Klik HIER om het oefenexamen te 

openen. 

  

Hoe vaak kun je het Landelijk Kennisexamen Triage per jaar doen? 

Het examen wordt 6 maal per jaar aangeboden door Calibris Advies. Inschrijving is mogelijk zo 

vaak als wenselijk is. Over het maximaal aantal pogingen om de LKT te behalen worden vaak 

afspraken gemaakt binnen HDS. Daar staan Calibris Advies en Eureka buiten. 

 

Waar kan ik het Landelijk Kennisexamen Triage afleggen? 

Er zijn op dit moment 14 beschikbare locaties van Eureka in Nederland waar kandidaattriagisten 

de LKT kunnen afleggen op de vastgestelde data en tijden. Bij inschrijving worden de 

beschikbare opties getoond. 

 

Kan ik het Landelijk Kennisexamen Triage vanuit huis of werk doen? 

Nee, dat is niet mogelijk. Afname van het examen gebeurt op de afname locaties van Eureka. 

 

Hoe schrijf ik me in voor het Landelijk Kennisexamen Triage? 

Inschrijving voor de LKT wordt open gesteld vanaf de week na afname van de laatste LKT van 

2020. Er is een knop op de website van Calibris Advies, die leidt naar een boekingssysteem. Voor 

het boeken van een examen op een bepaalde locatie en tijd is een vouchercode nodig, die door 

Calibris Advies jaarlijks wordt verstrekt aan HDS-en. De factuur voor het geboekte examen gaat 

naar de instantie waar de vouchercode door is afgegeven aan de kandidaat. 
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Hoe weet ik of er voldoende plekken beschikbaar zijn als ik meerdere plekken wil boeken? 

Op 14 locaties zijn er per Landelijk Kennisexamen Triage een aantal plekken beschikbaar. Het 

aantal beschikbare plekken is afhankelijk van de locatie en de beschikbaarheid per locatie. Indien 

er voor 3 of meer kandidaten van dezelfde HAP/HDS één locatie gewenst is, kan telefonisch 

contact worden opgenomen met Eureka Examens via 026-3895660. Eureka zal dan aangeven 

wat de beschikbaarheid is van de voorkeurslocatie. Wij adviseren hierbij altijd direct na het 

contact met Eureka Examens te boeken omdat de beschikbaarheid een moment opname is. 

Wanneer er niet meer voldoende plekken beschikbaar zijn op de voorkeurslocatie, zal dit door 

Eureka worden aangegeven. Er kan dan worden uitgeweken naar een andere locatie. Als een 

locatie bij het boeken van examenplekken helemaal niet getoond wordt, is deze locatie niet 

meer beschikbaar. Daarover kan niet met Eureka gebeld worden, een locatie die vol is, kan geen 

extra examenplekken meer vrijgeven. Het is om die reden dan ook wenselijk op tijd een examen 

te boeken om de voorkeurslocatie zeker te stellen. 

 

Hoeveel tijd heb ik voor het doen van het Landelijk Kennisexamen Triage? 

De beschikbare tijdsduur voor het maken van de LKT is vastgesteld op 2 uur. Dat is een hele 

ruime tijdsduur. De kandidaat hoeft niet ongerust te worden als het examen eerder afgerond is. 

 

Is het Landelijk Kennisexamen Triage gebaseerd op het NTS of op de NHG triagewijzer? 

Het examen is gebaseerd op de NHG Triagewijzer.  

 

Hoe weet ik op welke versie van de NHG triagewijzer het Landelijk Kennisexamen Triage is 

gebaseerd? 

Op de website van Calibris Advies staat vermeld op welke versie van de NHG triagewijzer de LKT 

is gebaseerd. Tot en met juli 2021 wordt het Landelijk Kennisexamen Triage gebaseerd op NHG 

Triagewijzer versie juli 2020 inclusief correcties augustus 2020. Voor de examens van september 

en november wordt op een later moment bekend gemaakt op welke versie van de NHG 

Triagewijzer deze worden gebaseerd, afhankelijk van de update-momenten van NTS en NHG-

Triagewijzer. 

 

Kan ik een oefenexamen van het Landelijk Kennisexamen Triage ontvangen? 

Vanaf week 45 2020 is het oefenexamen online beschikbaar. Er is een knop op de website van 

Calibris Advies waarmee de kandidaat het oefenexamen kan bereiken. Iedereen kan dit 

oefenexamen van 25 vragen maken. Er komt direct na het afsluiten een uitslag voor de 

kandidaat. Dit is slechts ten dele indicatief voor de kans van slagen van de kandidaat. Het betreft 

immers maar 25 in plaats van 50 vragen. Het examen bestaat uit een vaste set vragen. Dus als 

meermaals het oefenexamen geopend wordt, verschijnen, mogelijk wel op een andere volgorde, 

steeds dezelfde vragen. Dit oefenexamen is voor heel 2021 vastgesteld en beschikbaar gesteld. 

 

Ik heb een dyslexie verklaring. Hoe kan ik Landelijk Kennisexamen Triage doen? 

Kandidaten met een dyslexie verklaring die niet op de standaardwijze het examen kunnen 

afleggen, kunnen zich aanmelden via triage@calibrisadvies.nl. Zij overleggen dan de 

dyslexieverklaring waarop aangegeven is, door de partij die dit document afgegeven heeft, op 

welke manier de kandidaat het beste geholpen is met aanpassingen in het examen. Calibris 

Advies geeft aan of het mogelijk is om de aanpassingen die voor de kandidaat nodig zijn te 

realiseren. Voor meer informatie verwijzen wij naar het examenreglement Nieuwe LKT 2021 dat 

op de websites van Calibris Advies en InEen beschikbaar is. 
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Is er een reglement beschikbaar van het Landelijk Kennisexamen Triage? 

Ja, tegelijk met het openstellen van de inschrijving voor 2021 is het examenreglement op de 

website van Calibris Advies en InEen geplaatst. 

 

Wanneer en hoe krijg ik als kandidaat-triagist de uitslag van het examen? 

De uitslag van het Landelijks Kennisexamen Triage wordt  in de vorm van een certificaat 

verstuurd naar degene die de kandidaat-triagist heeft aangemeld. Is de triagist dat zelf, dan 

ontvangt de Huisartsenpost waar de kandidaat werkt de uitslag via een cc van de mail aan de 

kandidaat. Als de Huisartsenpost de kandidaat heeft aangemeld, ontvangt de Huisartsenpost 

ook de uitslag en is het aan de post om deze te delen met de kandidaat. 

 

Zie ik op mijn certificaat mijn score voor het Landelijk Kennisexamen Triage? 

Op het certificaat dat de deelnemer ontvangt, staat het cijfer vermeld dat de kandidaat heeft 

behaald voor de LKT. Een 5,5 of hoger betekent: geslaagd. Een cijfer lager dan een 5,5 betekent 

gezakt. 

 

Mag je naslagwerk gebruiken tijdens het maken van het Landelijk Kennisexamen Triage? 

Nee, tijdens het examen zijn geen hulpmiddelen toegestaan. Er wordt aan iedere kandidaat een 

kladpapier en pen uitgereikt, die aan het einde van het examen weer ingeleverd dienen te 

worden. 

 

Vanaf wanneer is inschrijving voor het Landelijk Kennisexamen Triage in 2021 mogelijk? 

Inschrijving voor de nieuwe LKT is mogelijk vanaf week 45 van het jaar 2020. Er kan vanaf dat 

moment ingeschreven worden voor alle beschikbare examenmomenten in 2021. 


