Oplegger bij de herziene Regeling Diplomering Triagist
De Regeling Diplomering Triagist is aangepast. Alle wijzingen zijn te vinden in deze oplegger.
De voornaamste reden voor herziening zijn genomen besluiten door de Deelledenvergadering
Huisartsenposten van 30 oktober 2018.
De Deelledenvergadering Huisartsenposten van 30 oktober 2018 heeft ingestemd met verruimde
instroomeisen voor het diploma triage (alle professionals met een erkend diploma van een reeds
afgeronde opleiding in de zorg op MBO4 niveau kunnen starten met de opleiding tot triagist) en de
mogelijkheid om gebruik te maken van een hardheidsclausule. Deze clausule bestaat uit
vooraf opgestelde bepalingen en wordt gebruikt door een onafhankelijke commissie die is
samengesteld. De commissie beoordeelt aan de hand van de bepalingen of de aanvraag voor
herregistratie alsnog in behandeling wordt genomen dan wel wordt toegekend.
In de Regeling zijn daarnaast ook tekstueel aanpassingen gedaan. De reden voor deze aanpassingen
zijn de vele vragen die InEen ontvangt om de tekst in de Regeling te verduidelijken.
De Regeling Diplomering Triagist is samen met de leden van de Toetsingscommissie
(Her)accreditatie HDS en diplomering kandidaattriagist, leden van de onafhankelijke commissie die
de hardheidsclausule hanteren en een medewerker van Calibris Advies doorgenomen.
Wat is gewijzigd?
– In hoofdstuk 1 is bij het kopje ‘vereiste diploma’s’ en bij het kopje ‘toetsingseisen’ de tekst
gewijzigd naar ‘alle professionals met een erkend diploma van een reeds afgeronde opleiding in
de zorg op MBO4 niveau kunnen starten met de opleiding tot triagist’. (pagina 5 en pagina 6)
– In hoofdstuk 1 is bij het kopje ‘toetsingseisen’ de tekst verduidelijkt bij punt 3 (toetsmomenten)
dat de verslagen van de 6 voldoende triagegesprekken voldoen aan de selectiecriteria’. (pagina 6)
– In hoofdstuk 1 is bij het kopje ‘toetsingseisen’ een extra punt opgenomen namelijk
‘praktijkbeoordeling’. Dit is geen nieuwe vereiste maar nu expliciet opgenomen in het formulier
(bijlage 2) . De reden is dat niet alle portfolio’s van kandidaattriagisten deze bevatten bij de
aanvraag.
– In hoofdstuk 3 bij het kopje ‘Eisen voor herregistratie’ is een voetnoot opgenomen voor
verduidelijking van de woorden ‘triagisten die uitsluitend of hoofdzakelijk face-to-face triage
doen’.
– In hoofdstuk 3 is het kopje ‘te laat of niet volledig portfolio voor herregistratie van het diploma
triage’ toegevoegd (pagina 9)
– In Bijlage 1 is per competentie ruimte voor feedback gevoegd om de beoordeling toe te lichten.
– In Bijlage 2 zijn aanpassingen gedaan bij:
– Punt 1 en 2 zijn aangepast door verruiming van de instroomeisen
– Punt 3 is aangepast (zie hierboven bij toetsmomenten)
– Punt 5 (Overzicht praktijkbeoordeling ) is toegevoegd aangezien het formulier AANVRAAG
DIPLOMA TRIAGIST. De reden is dat niet alle portfolio’s van kandidaattriagisten deze bevatten
bij de aanvraag.
– In Bijlage 3 is toegevoegd dat het portfolio gebruikt kan worden door een ‘auditor
praktijkbeoordeling’ en/of een ‘kernsetauditor’.
In Bijlage 6 is het kopje ‘kan ik gebruik maken van een hardheidsclausuleverzoek?’ toegevoegd.
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