Oplegger bij de herziene Regeling Diplomering Triagist (2021)
De Regeling Diplomering Triagist (2019) is aangepast. De voornaamste reden voor herziening is de
invoer van het Triagisten Register en daarmee een aanpassing in het (her)registratieproces van het
diploma triage waarmee ook een grotere verantwoordelijkheid voor de triagist zelf is gekomen.
Daarnaast heeft de Toetsingscommissie (her)accreditering HDS en diplomering kandidaattriagist
InEen geadviseerd om de selectiecriteria voor beoordeling van de triagegesprekken aan te passen. De
reden tot aanpassing van de selectiecriteria ligt in het gegeven dat het NTS niet meer werkt met NTS
clusters en dat gesprekken van kandidaattriagisten vaak 2 leeftijdscategorieën misten. In plaats van
de NTS clusters is er gekozen om in de selectie diversiteit in ingangsklachten te kiezen. Voor meer
spreiding in leeftijd van de gesprekken zijn twee specifieke leeftijdscategorieën toegevoegd. Deze
leeftijdsgroepen doen veel beroep op de post en bij het triëren speelt de leeftijd een rol. Ook een
aantal tekstuele aanpassingen gedaan. Alle wijzingen zijn te vinden in deze oplegger.
Aan het einde van deze oplegger staan een aantal FAQ’s.
De herziene Regeling Diplomering Triagist is tot stand gekomen met hulp van de leden van de
klankbordgroep Triage, de leden van de Toetsingscommissie (her)accreditering HDS en diplomering
kandidaattriagist en medewerkers van Calibris Advies.

Wat is gewijzigd?
Hoofdstuk 1
– De benaming van de Landelijke Kennis Toets is veranderd in Landelijke Kennisexamen Triage. De
afkorting LKT is gelijk gebleven. De frequentie van het LKT is verhoogd naar 6 keer per jaar.
– Bij het kopje ‘vereiste competenties’ en ‘toetsmomenten’ is toegevoegd dat toetsing van de
triagegesprekken aan de hand van de Kernset triage gedurende het opleidingstraject meerdere
keren plaats vindt.
– Bij het kopje ‘Diplomeringsaanvraag’ staat vermeld dat de criteria voor het selecteren van
triagegesprekken voor beoordeling met de Kernset triage zijn aangepast naar:
– 6 verschillende ingangsklachten:
– 1 gesprek leeftijd 0-4 jaar
– 1 gesprek leeftijd 80+
– Tenminste 2 hoog urgente gesprekken U0-U2
– Tenminste 2 gesprekken als telefonisch advies U4U5
– Wenselijk is verder zo groot mogelijke spreiding in leeftijd en geslacht aan te houden.
– Onder het kopje ‘Overzicht praktijkbeoordeling’ is toegevoegd dat feedback van auditor
praktijkbeoordeling in het portfolio is opgenomen.
Hoofdstuk 2
– Onder het kopje Registratie is de tekst volledig aangepast door invoering van het Triagisten
register sinds 1 januari 2021.
Bij Praktisch informatie, onder het kopje Meer informatie, is het adres van Calibris Advies gewijzigd.
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FAQ:
Vraag: Ik diplomeer in 2021 en mijn gesprekken bevat geen gesprek met een kind tussen 0 en 4 jaar.
Kan ik dan wel diplomeren?
Antwoord: Ja, tot 2022 kan de selectie van gesprekken voor diplomering gedaan worden met de
‘oude criteria’ zoals vermeld in de Regeling Diplomering Triagist (2019).
Vraag: Per wanneer moeten kandidaattriagisten de nieuwe selectiecriteria voor
gespreksbeoordelingen gebruiken?
Antwoord: Na publicatie van de nieuwe Regeling kunnen de nieuwe selectiecriteria gebruikt worden.
Het kalenderjaar 2021 wordt beschouwd als overgangsjaar. Vanaf 1 januari 2022 dient de selectie van
gesprekken gedaan te worden met de nieuwe selectiecriteria.
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