Gebruikershandleiding
Triagisten Register
Triagist

INLEIDING
Vanuit leden van InEen is de wens gekomen om de triagist zelf meer verantwoordelijkheid te geven
voor de herregistratie van hun bevoegdheid. Calibris Advies heeft hiervoor op verzoek van InEen een
online register ontwikkeld: het Triagisten Register. In dit register kunnen triagisten zelf hun gegevens
actueel houden en de herregistratie aanvragen. Vanuit dit systeem wordt tevens een reminder
verstuurd op het moment dat het triagediploma binnen 6 maanden verloopt.
In deze gebruikershandleiding zullen wij middels printscreens laten zien hoe het Triagisten Register
eruit ziet en hoe je op een eenvoudige manier een aanvraag tot herregistratie in kan dienen.
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INLOGGEN
Iedere triagist ontvangt per mail een uitnodiging voor het Triagisten Register met hierin een link naar
het URL adres en een persoonlijke inlogcode. Dit is een tijdelijke inlogcode die je alleen gebruikt om
een eerste keer in te loggen in het register. Na het inloggen wordt je gevraagd om een
gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord te registreren. Deze gegevens zal je voortaan gebruiken
om in te loggen in het Triagisten Register. Bewaar deze gegevens dus goed.
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STARTPAGINA
Na het inloggen kom je op de startpagina van het Triagisten Register.

Rechtsboven in beeld zie je dat je bent ingelogd met jouw eigen account en kan je via de optie
‘uitloggen’ de sessie beëindigen. Tevens heb je de mogelijkheid om de tekstgrootte op de pagina te
wijzigen naar klein dan wel groot.

Op de startpagina wordt naast de welkomsttekst een pictogram getoond dat aangeeft dat jij
geregistreerd bent als triagist. Zodra je met de muis op het pictogram gaat staan, komt er een popup bericht in beeld met hierin meer informatie over jouw registratie, zoals de looptijd en jouw
registratienummer.

Zodra jouw registratie binnen 6 maanden verloopt, wordt hier ook een melding van gemaakt. Onder
het pictogram verschijnt de tekst dat jouw registratie in de komende 6 maanden verloopt en wordt
ook de exacte datum vermeld. Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag voor
herregistratie!
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Links op de startpagina vind je het menu dat je kan gebruiken om door het Triagisten Register te
navigeren. Deze opties zullen we nu door gaan nemen.
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MIJN PROFIEL
In mijn profiel vind je jouw persoonlijke profiel met hierin onder meer jouw NAW-gegevens en de
gegevens van de HAP waar je werkzaam bent. Controleer deze gegevens goed. Je kan dit profiel
wijzigen/ aanvullen via de optie ‘profiel wijzigen’ rechtsboven.
Via de optie ‘opslaan’ kunt u de wijzigingen in uw profiel opslaan. Zodra de wijzigingen zijn
opgeslagen, ziet u een groene balk met de tekst ‘opgeslagen’ in beeld.
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MIJN DOSSIER
Mijn Dossier is jouw digitale portfolio en bestaat uit drie onderdelen: een scholingsoverzicht, een
werkgever/urenregistratie en de herregistratie.

Scholingsoverzicht
Onder scholingsoverzicht kan je jouw scholingsoverzicht als een extern bestand toevoegen. Dit
betreft een totaaloverzicht van de geaccrediteerde (na-)scholingen die jij als triagist in de afgelopen
5 jaar hebt gevolgd. Let op: dit overzicht moet minimaal bevatten:
-

Datum dat je de cursus hebt gevolgd
Naam scholing/cursus
Categorie scholing (overig/medisch)
Accreditatienummer
Punten

In de bibliotheek kan je een format vinden die je kan gebruiken om jouw scholingsoverzicht te
uploaden.

Mijn Dossier biedt de mogelijkheid om alle scholingen/cursussen die je hebt gevolgd als aparte
scholing toe te voegen. Dit is echter niet verplicht. Het uploaden van een totaaloverzicht
geaccrediteerde scholing is voldoende voor de beoordeling van de herregistratie.
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Werkgever/ urenregistratie toevoegen
Onder Werkgever/ urenregistratie kan je jouw urenoverzicht als een extern bestand toevoegen. Dit
betreft een totaaloverzicht van de gewerkte netto-uren van de afgelopen 5 jaar. Let op dat het
overzicht zowel inzicht geeft in de netto-uren per jaar als een totaaloptelling weergeeft van de
netto-uren.
In de bibliotheek kan je een format vinden die je kan gebruiken om jouw urenregistratie te
uploaden.

Herregistratie
Onder herregistratie worden alle formulieren opgeslagen die betrekking hebben op jouw aanvraag
tot herregistratie. Denk hierbij aan jouw aanvraagformulier Herregistratie en de uitkomstbrief.
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AANVRAAG HERREGISTRATIE
Als triagist ben je zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van jouw herregistratie. Vanuit het
Triagisten Register ontvang je een reminder op het moment dat jouw registratie binnen 6 maanden
verloopt. In deze mail vind je ook een verwijzing naar de website van Calibris Advies waarin je meer
informatie kan vinden over het herregistratieproces en de beoordelingsrondes. Op het moment dat
jouw registratie binnen 6 maanden verloopt, wordt dit ook zichtbaar bij het pictogram op de
startpagina van het register.
Let op: de aanvraag tot herregistratie moet ingediend zijn, twee weken voorafgaand aan de
beoordelingsronde.
Op het moment dat jouw registratie (bijna) verloopt, kan je in het menu via Aanvraag Herregistratie
een aanvraag tot herregistratie indienen. Dit doe je via het Aanvraagformulier Herregistratie
Diploma Triagist. Via het blauwe pennetje wordt het aanvraagformulier geopend en kan je het
formulier digitaal invullen. Zorg er tevens voor dat jouw dossier volledig is gevuld met een
scholingsoverzicht en een werkgever/ urenregistratie.
Zodra jij het aanvraagformulier hebt ingediend, wordt dit formulier automatisch opgeslagen in
Aanvraag Herregistratie en in Mijn Dossier. Tevens ontvangt de HAP waar jij werkzaam bent een
bericht dat jij een aanvraag tot herregistratie hebt ingediend. Zij worden verzocht om deze aanvraag
te controleren en te accorderen.
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MIJN HERREGISTRATIE
Zodra je een aanvraag voor herregistratie hebt ingediend, kan je onder Mijn Herregistratie de status/
voortgang van de herregistratie bijhouden. Het proces telt in totaal 6 stappen en dit wordt getoond
met een blokkenstructuur. Iedere stap in het proces staat gelijk aan een blokje. Zodra een proces
goed is doorlopen, wordt het blokje groen gekleurd en wordt de volgende processtap vrijgegeven.
Als alle stappen positief zijn doorlopen, is jouw aanvraag goedgekeurd en is jouw diploma met 5 jaar
verlengd.

Als triagist ben je binnen dit proces zelf verantwoordelijk voor het indienen van het
aanvraagformulier Herregistratie en het vullen van jouw dossier met een scholingsoverzicht en een
werkgever-/urenregistratie.
Op het moment dat Calibris Advies jouw aanvraag heeft beoordeeld, ontvang je hierover per mail
bericht. De aanvraag kan zowel goedgekeurd als afgekeurd worden. Indien jouw aanvraag niet
volledig is en/of er zijn nog aanvullende vragen, dan wordt er vanuit Calibris Advies altijd contact
opgenomen met de triagist.
Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt het herregistratieproces afgerond met een
uitkomstbrief. Deze uitkomstbrief wordt ook als PDF bestand toegevoegd aan Mijn Dossier. Deze
uitkomstbrief is het bewijs van herregistratie en hierop staat ook de nieuwe datum vermeld waarop
jouw diploma verloopt.
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INFORMATIE
Onder Informatie staan de voorwaarden voor herregistratie beschreven. Zo wordt de geldigheid en
herregistratie van het diploma kort toegelicht en staan de eisen voor herregistratie beschreven.
Kijk voor de meest recente informatie op onze website: www.calibrisadvies.nl

BIBLIOTHEEK
In de bibliotheek vind je documenten die betrekking hebben op het Triagisten Register en het
herregistratieproces. Zo kan je hier onder andere een digitale versie vinden van deze
gebruikershandleiding en ook de formats voor het scholingsoverzicht en de urenregistratie.
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