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

Grote sessies: 
 
Ronde A 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 C Het pluis/niet-pluisgevoel      informatie 

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 
 

Keuzeworkshops: 
 
1  Beeldschermtriage en digitale agenda       informatie 

 a. Mag ik even meekijken? Heeft een visuele beoordeling tijdens de telefonische triage   
  meerwaarde? Het effect van diverse pilots op huisartsenposten. 

 b. Digitale agenda huisartsen beschikbaar op de HAP en  meteen in de agenda van de eigen huisarts  
   een afspraak plannen. Wat zijn de ervaringen van de pilots? 
  Docent: Gertjo Doornik 

 
2 Calamiteiten         discussie 

Kun je ze voorkomen? Wat doet het met je? Wat wordt er van je verwacht als er onderzoek plaatsvindt? 
Docenten: Monique van Duijvenvoorde en Franske Hart 

 
3 Stemkracht          vaardigheid 

Aan de stem van een patiënt kun je dikwijls horen hoe zijn gemoedstoestand is: onrust, pijn, ongeduld, 
etc. Wat hoort de ander aan jou? De stem als instrument om een gesprek te sturen. 
Docenten: Claudia Mies en Harry Tazelaar 

 
4 Interculturele beleving         vaardigheid 

Omgaan met allochtonen uit diverse culturen, pijn- en ziektebeleving, taalbarrières en de communicatie 
aan de hand van voorbeelden. 
Docent: Laila Elghoul 

 
5  U 5:‘Zo kan ik de nacht niet in.’         vaardigheid 

Vaak weet je al snel dat het gesprek in een advies zal eindigen. ‘Ik heb een muggenbeet. Wat kan ik 
hieraan doen?’ of ‘Dit kan echt niet wachten.’ of  ‘Zo kan ik de nacht toch niet in.’ Herken je dit? Denk je 
weleens: ‘Oh nee hè, niet weer hè ...’? Dan is deze workshop iets voor jou! 

 Docent: Dini Nuitermans-Anink 
 



6 Hoe haal je meer uit NTS op de Meldkamer Ambulancezorg?     vaardigheid 
Een praktische workshop voor verpleegkundig centralisten die werkzaam zijn op de Meldkamer 
Ambulancezorg. Met behulp van casuïstiek kijken we naar hoe je optimaal gebruik kunt maken van de 
NTS-applicatie. Je krijgt tips en trucs die je direct kunt toepassen in je dagelijkse praktijk. 
Docent: Gertjan Lieftinck 

 
7 Een punt maken van pijn en ABCD triage van het  kind       vaardigheid  

a. Acuut ontstane pijn is reden om hulp te zoeken en wordt vaak onderbehandeld. Dit vertraagt het  
   herstel! Een presentatie n.a.v. onderzoek over het belang van pijnmanagement en de  
   voorwaarden voor uitvoering.  

b. Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Herken de signalen van een ABCD-instabiel kind bij  
   telefonische en fysieke triage. 
  Docent: Petra de Haan 

 
8 Triagist en patiënt: wie stuurt het gesprek?        vaardigheid 

Transactionele analyse wordt veel gebruikt in communicatietraining. Het is een methode om gedachten, 
gevoelens en gedrag te onderzoeken en gaat uit van ‘egoposities’: ouder, volwassene, kind. Tijdens het 
gesprek kan je (onbewust) van egopositie wisselen als reactie op de ander. Hoe merk je dit en wat 
gebeurt er in de interactie? Hoe kan je dit zelf veranderen om daarmee de regie terug te krijgen. Geschikt 
voor eigen casuïstiek. 
Docent: Eugenie van Miltenburg 

 
9 Test je triage            vaardigheid 

Een korte proef van bekwaamheid. In deze workshop krijg je vijf totaal verschillende situaties  voorgelegd, 
waar je als triagist de juiste zorg moet toekennen op basis van de medische inhoudelijke aspecten en 
algemene factoren. Wanneer welke zorg? medische inhoudelijke aspecten als algemene factoren van 
belang om de juiste zorg toe te kennen 
Docenten: Hanny van Teefelen en Peter Teunis 

 
10 Geduld op de proef gesteld        vaardigheid 

Hoe om te gaan met iemand die verslaafd is en nu opname eist? Hoe sta je de beller te woord die hevig 
ongerust is over het gedrag van een familielid? Of de persoon die het gedrag vertoont van een borderline 
persoonlijkheidsstoornis. 
Docent: Etienne Bree 

 
11. Intimidatie en agressie in triage       vaardigheid 

Patiënten kunnen de triagist op allerlei manieren onder druk zetten. We oefenen met een trainingsacteur 
hoe je daarmee professioneel kunt omgaan. Dat is belangrijk voor een goede triage en voor jezelf! Eigen 
casus welkom. 
Docent: Dirk Fokkema 

 


