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

In de nieuwe LKT vindt de kandidaat 5 vraagtypen: de meerkeuze vraag, de meervoudig juist 

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

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

een keuzelijst vraag (juiste antwoord selecteren via pulldown menu). 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. Vier examens in de middag 

en twee examens in de avond worden aangeboden. 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 kandidaat-triagisten 

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

beschikbare opties getoond. Let op: het avondexamen is niet mogelijk op locaties Amersfoort en 

Hengelo. 

 

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? 

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. 

 

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. 

 
Ik heb geen bevestiging ontvangen van mijn inschrijving voor het Landelijk Kennisexamen 
Triage. Staat mijn inschrijving goed geregistreerd? 
Nadat een kandidaat is ingeschreven voor de LKT wordt er een automatische bevestiging ver-
stuurd naar het e-mailadres dat is gebruikt om de kandidaat in te schrijven. Controleer of deze 
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bevestigingsmail wellicht in de spambox is ontvangen. Deze bevestiging geldt als bewijs van 
aanmelding en bevat de persoonsgegevens van de kandidaat, de examenlocatie, en datum en 
tijdstip van het examen. Indien u geen bevestigingsmail heeft ontvangen, dan kan er contact 
worden opgenomen met Eureka Examens. Zij zijn bereikbaar per telefoon 026-3895660 of per 
mail: planning@eureka-examens.nl.   

 

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

De beschikbare tijdsduur voor het maken van het LKT is vastgesteld op 90 minuten. Dat is een 

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. Op de website van Calibris Advies staat 

vermeld op welke versie van de NHG Triagewijzer het LKT is gebaseerd. 

 

Kan ik een oefenexamen van het Landelijk Kennisexamen Triage ontvangen? 

Op de website van Calibris Advies is een oefenexamen beschikbaar. 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.  

 

Is er een reglement beschikbaar van het Landelijk Kennisexamen Triage? 

Ja, er is een examenreglement beschikbaar. Dit reglement is geplaatst op de website van Calibris 

Advies en InEen. 

 

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

De uitslag van het Landelijk 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. 
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