
‘In deze opleiding leren we om goed te focussen op de juiste ingangsklacht én  

kritisch te blijven denken. We hebben op de huisartsenpost meer te maken met echte 

spoed, maar dat wil nog niet zeggen dat alles wat binnenkomt evenveel spoed heeft. 

We leren goed inschatten hoe snel er iets moet gebeuren en onderscheid te maken 

tussen meer en minder spoed. De opleiding ervaar ik als heel prettig: de sfeer is 

warm, ik voel me hier welkom.’  Louise Grooters, triagestudent 

‘Ik wil graag blijven leren, meer kennis opdoen. Dat is wat me aantrekt om deze  

opleiding te doen. Ik vind het leuk om meer in urgenties en toestandsbeelden te leren 

denken. Dat is heel anders dan hoe we in de dagpraktijk werken. De Digitale Leer-

omgeving van deze opleiding werkt heel goed, met oefentoetsen waar bij iedere vraag 

een verhelderende uitleg van de theorie staat.’  Nienke Dam, triagestudent 

‘Triagist worden op de huisartsenpost betekent voor mij een extra uitdaging qua werk, 

en de kans om mijn kennisniveau op te schroeven. De werktijden op de post zijn voor mij 

ook beter af te stemmen op thuis. Ik ben pas gestart als triagist en moet het nog gaan 

beleven allemaal. Ik verwacht in ieder geval meer hectiek, meer dringende hulpvragen, 

bezorgde ouders geruststellen en zo...’ Floor van Halteren, triagestudent 

Triagist op de huisartsenpost, 
iets voor jou? 

Als triagist op de huisartsenpost komt het er vaak op aan dat je in enkele seconden de juiste beslissingen 

neemt. Er ligt daarmee dus een serieuze verantwoordelijkheid op je schouders.  

Je hebt op de HAP in verhouding tot de dagpraktijk vaker te maken urgente met hulpvragen, waarbij jij de  

sleutel bent tot adequate zorg. De juiste ingangsklacht kiezen en daarop structureel doorvragen is cruciaal 

om de urgentie in te schatten. Moet iemand direct gezien worden of kan het wachten totdat de dagpraktijk 

weer opengaat? Ondertussen staat de telefoon vaak roodgloeiend en is er niet zoveel gelegenheid voor 

overleg. Dat vraagt goed luisteren, scherp denken en stevige schouders.  

Het hoofd KOEL leren houden onder complexe omstandigheden  

Regelmatig kiezen doktersassistenten voor de HAP als een nieuwe stap in hun carrière. Kan en durf jij de 

uitdaging aan? De startbijeenkomsten voor de Brancheopleiding tot triagist op de huisartsenpost zijn op 15 

januari, 17 maart en 13 mei 2020. Meer informatie vindt u op de website. 

www.leerpuntkoel.nl 


