
Programma arts en leidinggevende 
 
 
Bij elke sessie is aangegeven of de nadruk ligt op vaardigheid, informatie en/of discussie. 
 
Indien u inschrijft voor het programma arts en leidinggevende volgt u beide 2 grote sessies en 2 workshops uit 
onderstaande 9 keuzeworkshops. U kunt hiervoor 3 voorkeuren aangeven op het inschrijfformulier. 
 

Grote sessies: 
 
Ronde B Eenduidige triage in de keten       discussie 

• Er gebeurt op zaterdag 4 april 2015 om 13.00 uur in Groningen, Amsterdam en Leiden een 
zelfde soort ongeval: een auto schept een fietser op het marktplein.  

• In Groningen belt de fietser de HAP 
• In Leiden brengt de automobilist de fietser naar de SEH 
• In Amsterdam belt de politie ter plekke 112  
Zijn triage en urgentie overal in de keten hetzelfde? Ja of nee, en is dat goed of slecht? In deze  
workshop voorbeelden van triage die we van verschillende kanten bekijken. Interactief met een 
knipoog naar de diversiteit van triage. 

   Docenten: Sara Bloemers en Annemarie Wisse 
 
Ronde D Spoedpost anno 2016       informatie en discussie 

De optimale opvang van aanlopers, samenwerking SEH-arts - huisarts en fysieke triage. Binnen  
één organisatie? Met als financiering populatiebekostiging 

   Docenten: Peter de Groof en Menno Gaakeer 
 

Keuzeworkshops: 
 

12 Naar een onderzoeksagenda triage      informatie en discussie 
Discussie over de onderzoeksdatabase en wat de vragen zijn. Het NIVEL verzamelt nu bij veel  
huisartsenposten geanonimiseerde triagegegevens. Volgend jaar ook bij de meldkamers en in de 
toekomst wellicht ook bij de SEH’s. Een rijke bron van informatie voor onderzoek! Deze workshop start 
met de resultaten van een onderzoek naar verschillen in de toekenning van urgenties en welke factoren 
daar op van invloed zijn. Maar wat is nou belangrijk? Waar willen we de komende jaren op focussen? Uw 
input is nodig om daar zinnige keuzes in te maken. 

 Docenten: Robert Verheij en Marieke Zwaanswijk 
 

13 Hoe veilig moet/kan de triage zijn?        informatie en discussie 
Na een introductie over risico’s die samenhangen met triage gaan we samen op zoek naar mogelijkheden 
de veiligheid te vergroten zonder de prijs daarvoor uit het oog te verliezen. Met andere woorden; Wat is 
de prijs en wat zijn de risico’s van risicoreductie? 
Docent: Piet Mout 
 

14 Hoe meet je de kwaliteit van een triagegesprek?      informatie en discussie 
Wat is de betekenis van de nieuwe kernset van Ineen wat zijn de consequenties bij de beoordeling van 
triagisten? Coachen van auditoren en de competenties gericht op de ontwikkeling van triagist. Hoe 
beoordeel je de medische inhoud en bovenal de ABCD? Hoe krijgen we het voor elkaar om gesprekken 
uniform te bekijken?  

  Docent: Pieter Jochems 
 
15 Te veel of te weinig ambulanceritten?        discussie 

Er lijken veel meer ambulances uit te gaan door triage op de HAP. Op de meldkamer adviseert NTS bij U2 
dikwijls huisarts i.p.v. ambulance. Is dat zo en is dat goed of slecht? 

   Docent: Pierre van Grunsven 



16 Uitgebreide diagnostiek op de HAP!      informatie en discussie 
De HAP neigt tot meer diagnostiek zoals röntgenonderzoek en CRP bepaling.  Maar wat voegt het toe om 
de zorg doelmatiger, veiliger, patiëntgerichter en kosteneffectieve te maken? En wat is de invloed hiervan 
op de triage, verwijzingen en antibiotica gebruik? Rapportage uit zeer recent onderzoek. 
Docenten: Paul Giesen en Marleen Smits 

 
17 Stemkracht          vaardigheid 

Stemgebruik is een belangrijk communicatiemiddel, het kleurt de inhoud van je boodschap. In gesprekken 
effectief stemgebruik inzetten om de ander mee te krijgen of juist te begrenzen. Ontdek de kracht van je 
stem en vergroot je invloed! Niet specifiek voor triage, maar wel nuttig in gesprek met patiënten, 
medewerkers en collega’s. 

 Docenten: Claudia Mies en Harry Tazelaar 
 
18 Het pluis/niet-pluisgevoel         informatie en discussie 

Bestaat er een wetenschappelijke basis voor het niet-pluisgevoel? Hoe valt dit te rijmen met digitale 
triage? Recente wetenschappelijke onderbouwing en plaatsbepaling bij digitale triage. 
Docent: Jan Paul Verdenius  

 
19  Huisarts of ziekenhuis          discussie 

Een discussie over de schifting van wat bij de huisarts hoort en wat in het ziekenhuis. Denk aan triage vlak 
na ontslag uit het ziekenhuis, pob na een dotterbehandeling, specifiek letsel etc.  
Docenten: Menno Gaakeer en Peter de Groof 
 

20  Nut en waarde van de regiearts       informatie en discussie 
Heeft de telefoon- of regiearts werkelijk meerwaarde? Waarom en wat levert dit op voor de organisatie, 
de triagist en het triageproces? En voor de SEH of meldkamer? Kan iedereen regiearts zijn en wat moet 
deze kunnen en doen?  

  Docent: Josianne Vreeburg 
 


