
Landelijke Kennistoets voor Triagisten
Oefentoets 2019

Beste triagist,

Dit is de oefentoets voor de LKT afnames in 2019. De toets bestaat uit 20 vragen.

De oefentoets is bedoeld om vertrouwd te raken met de manier van toetsen: het maken van de 
toets geeft je een beeld over de manier waarop casussen beschreven zijn en de manier waarop 
vragen gesteld worden. De oefentoets is niet bedoeld om te kijken of je kans maakt om de 
Landelijke Kennistoets Triagisten te halen. Daarvoor zijn er te weinig vragen in de oefentoets
beschikbaar.

Succes met je voorbereiding!

Team LKT

Calibris Advies
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Casus 1

Mevrouw Jochems, 39 jaar, belt de huisartsenpost op zondagavond. Zij heeft de hele dag
gestaan en nu twee opgezette pijnlijke voeten. Ze heeft geen andere klachten. De triagist kent
Urgentie U5 toe en adviseert mevrouw Jochems de benen hoog te leggen en opnieuw contact
op te nemen indien zij kortademig wordt.

Gebruik bij deze vraag casus 1 op pagina 2

De toegekende Urgentie U5 is in dit geval

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

1

Gebruik bij deze vraag casus 1 op pagina 2

Het advies ‘benen hoog’ is in dit geval

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet
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Casus 2

Sita Vermeulen, 21 jaar, belt de huisartsenpost zaterdagmorgen omdat ze buikpijn heeft en wat
vaginaal bloedverlies. Op de vraag van de triagist welk cijfer ze de pijn geeft op de pijnschaal,
zegt Sita een 8. De triagist doet het volgende: Zij geeft Sita het advies rustig te blijven zitten.
Vervolgens belt ze de visitearts met de mededeling dat er een visite is met urgentie U2.

Gebruik bij deze vraag casus 2 op pagina 3

Het advies om te blijven zitten is in dit geval

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

3
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Casus 3

Meneer Alkema (50 jaar) belt zaterdagmiddag om 15:00 uur naar de huisartsenpost. Hij is
vanmorgen, tijdens het tuinieren, in zijn linker wijsvinger gestoken door een bij. De vinger is nu
dik geworden en hij is pijnlijk. Hij is niet bekend met allergieën. Meneer Alkema wil graag weten
wat hij moet doen.

De triagist vraagt naar de angel en hoort van meneer dat de angel is achtergebleven in de
vinger. Ze geeft aan dat deze verwijderd moet worden.

Na het verwijderen adviseert de triagist om een koude, natte doek om de vinger te doen en zijn
trouwring af te doen.

Ze spreekt af dat meneer opnieuw contact op moet nemen als hij koorts krijgt of zich ziek voelt.
Zij kent de urgentie U5 toe.

Gebruik bij deze vraag casus 3 op pagina 4

De triagist denkt dat de vraag of de angel nog in de vinger zit, van belang is voor het stellen van de
juiste urgentie.

Dit is:

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

4

Gebruik bij deze vraag casus 3 op pagina 4

De toegekende Urgentie U5 is

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

5
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Casus 4

Piet Goedhart, 54 jaar, belt naar de huisartsenpost omdat hij opeens heftige pijn heeft in zijn
onderrug. Hij heeft het gevoel dat hij door zijn linkerbeen zakt tijdens het lopen. De heer
Goedhart heeft soms ook buikpijn. De triagist vraagt hoe hevig de buikpijn is. De heer Goedhart
zegt dat hij de buikpijn goed kan verdragen en geeft het op de pijnschaal een 5. Verder is de
heer Goedhart goed gezond en heeft hij geen andere klachten.

Gebruik bij deze vraag casus 4 op pagina 5

De Urgentie U3 is in dit geval

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

6

Gebruik bij deze vraag casus 4 op pagina 5

De triagist denkt dat de vraag naar de hevigheid van de buikpijn relevant is voor het vaststellen van
de urgentie. Dit is

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

7
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Casus 5

Arthur, 23 jaar, werkt op een boorplatform. Hij is op verlof en woont bij zijn ouders. Hij is vaak
erg moe, slaapt slecht en wil met rust gelaten worden. Hij is bekend met borderline. Zijn
moeder belt zaterdagochtend om 09:00 uur de huisartsenpost. Ze vertelt dat Arthur zojuist naar
beneden kwam en zegt dat hij kan vliegen.

De triagist vraagt hoe ongerust moeder is. Moeder zegt dat ze zeer ongerust is. De triagist zegt
dat de arts binnen 2 uur een visite zal afleggen.

Gebruik bij deze vraag casus 5 op pagina 6

De triagist denkt dat de vraag naar hoe ongerust de moeder is, relevant is voor het vaststellen van de
urgentie.

Dit is:

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

8

Gebruik bij deze vraag casus 5 op pagina 6

De toegekende urgentie U3 is in dit geval:

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

9
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Casus 6

De heer Cruz, 27 jaar, belt op vrijdagavond om 17:30 uur met de huisartsenpost. Hij vertelt dat
hij sinds vanmiddag pijn bij het plassen heeft. Hij voelt zich ook erg warm. Meneer Cruz denkt
dat hij koorts heeft. Hij heeft zijn temperatuur niet opgemeten. Hij is net thuis van zijn werk en
wil graag direct langskomen want hij heeft later op de avond nog een andere afspraak.

De triagist vraagt de heer Cruz zijn temperatuur op te nemen. De temperatuur blijkt 38.8°C te
zijn. De triagist geeft de heer Cruz een afspraak op de huisartsenpost. Zij kent Urgentie U4 toe.

Gebruik bij deze vraag casus 6 op pagina 7

De vraag die de triagist stelt of de heer Cruz koorts heeft is van belang om de Urgentie te bepalen. Dit
is

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

10

Gebruik bij deze vraag casus 6 op pagina 7

De toegekende Urgentie U4 is

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

11
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Casus 7

Mevrouw Nguyen, 54 jaar, belt op vrijdagavond de huisartsenpost. Zij vertelt de triagist dat zij
last heeft van pijn op de borst. De pijn op de borst heeft ze sinds donderdagmorgen. Mevrouw
Nguyen kan niet goed aangeven waar de pijn precies zit. De triagist vraagt mevrouw Nguyen of
zij wel eens hartklachten heeft gehad. Dat is niet het geval. Verder is zij goed gezond. Op basis
hiervan kent de triagist urgentie U4 toe.

Gebruik bij deze vraag casus 7 op pagina 8

De toegekende Urgentie U4 is in deze situatie

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

12

Gebruik bij deze vraag casus 7 op pagina 8

De triagist denkt dat de vraag of mevrouw in het verleden hartklachten heeft gehad relevant is voor de
Urgentiebepaling. Dit is

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

13

Oefentoets 2019 Pagina 8 van 12



Casus 8

Mevrouw Said belt zondag om 16:00 uur naar de huisartsenpost. Haar zoontje Yassin van 2,5
jaar heeft 2 dagen koorts, zijn temperatuur is 38.4°C. Hij is een paar dagen wat verkouden en
hij klaagt over pijn aan zijn linker oor. Yassin is een gezonde jongen, maakt geen zieke indruk
en heeft geen andere klachten. Aan de buitenkant van het oor is niets te zien. Hij drinkt goed,
heeft alleen niet zoveel trek in eten. Zijn moeder dringt aan op een consult bij de huisarts
vandaag.

De triagist geeft als Urgentie U4. En daarnaast geeft ze als advies een neusspray en
paracetamol te gaan gebruiken en bij 5 dagen koorts een afspraak bij de huisarts te maken.

Gebruik bij deze vraag casus 8 op pagina 9

De toegekende Urgentie U4 is in dit geval

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

14

Gebruik bij deze vraag casus 8 op pagina 9

Het advies van de triagist om bij vijf dagen koorts een afspraak bij de huisarts te maken is

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

15

Oefentoets 2019 Pagina 9 van 12



Casus 9

De zoon van de heer El Amroussi belt op zondagavond 20:00 uur in paniek de huisartsenpost.
Meneer El Amroussi, 77 jaar, voelt zich al een paar dagen niet lekker. Hij heeft weinig eetlust.
Daarnaast is hij misselijk en zojuist kwam er bij het overgeven bloed mee. Daar is iedereen erg
van geschrokken. De triagist vraagt of de zoon weet hoeveel bloed zijn vader heeft gespuugd.
Dat weet hij niet precies maar het was eenmalig een flinke hoeveelheid. De heer El Amroussi
heeft geen buikpijn.

De triagist geeft meneer El Amroussi een afspraak op de huisartsenpost en kent hierbij de
urgentie U3 toe. Daarnaast adviseert zij om het braaksel te bewaren en mee te nemen naar de
huisartsenpost.

Gebruik bij deze vraag casus 9 op pagina 10

Het advies om het braaksel te bewaren is:

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

16

Gebruik bij deze vraag casus 9 op pagina 10

De triagist denkt dat voor het bepalen van de urgentie de hoeveelheid bloed van belang is.

Dit is:

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

17

Gebruik bij deze vraag casus 9 op pagina 10

De toegekende Urgentie U3 is

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

18
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Casus 10

De heer Jonkman, 72 jaar, belt de huisartsenpost op woensdagavond. Hij zegt dat hij sinds
ongeveer een uur lichtflitsen ziet met zijn linkeroog. Hij kan goed zien, heeft geen hoofdpijn en
is niet misselijk. Hij heeft niks in zijn oog gekregen. De triagist oordeelt dat de heer Jonkman op
de huisartsenpost gezien moet worden met Urgentie U2.

Gebruik bij deze vraag casus 10 op pagina 11

De toegekende Urgentie U2 is in dit geval

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet

19
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Dit was de oefentoets LKT 2019.

Succes met je laatste voorbereidingen en tot ziens op het door jou gekozen toetsmoment.

Casus 11

Op zondagmiddag 15.05 uur belt mevrouw Kachi, 25 jaar en 26 weken zwanger. Ze heeft sinds
vanmorgen hoofdpijn en heeft een wat ziek gevoel. Bij navraag blijkt ze nooit deze hoofdpijn te
hebben. Ze vraagt om een advies wat ze kan doen. Ze heeft nog geen pijnstilling gehad. De
triagist geeft het advies om nu een paracetamol en rust te nemen en weer contact op te nemen
als ondanks de adviezen geen verbetering optreedt.

Gebruik bij deze vraag casus 11 op pagina 12

Dit advies is

a. Juist

b. Onjuist

c. Weet niet
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