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InEen en de kernset
InEen is een vereniging met 
eerstelijnszorgorganisaties 
als leden, zoals huisartsen-
posten, gezondheidscentra 
en zorggroepen. Afgelopen 
jaar introduceerde InEen de 
Kernset Triage als meet-
instrument voor triagisten. 
De nieuwe kernset beoor-
deelt zowel de medisch 
inhoudelijke als de commu-
nicatieve aspecten van het 
triagegesprek. Vanaf 2016 is 
gebruik van de kernset ver-
plicht bij de beoordeling van 
triagisten die willen opgaan 
voor herregistratie.
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Onrustbestrijding

Commissie Triagisten
In het najaar van 2014 vormde zich onder de vlag van de NVDA een commissie bestaande uit dokters-

assistenten die werkzaam zijn als triagist op huisartsenposten. Hun doel? Bekendheid vergroten om-

trent wat hun beroep precies inhoudt en de belangen van de beroepsgroep stevig behartigen. Vooral 

nu de kernset en herregistratie voor onrust zorgen onder triagisten, lijkt er een belangrijke rol voor de 

commissie weggelegd.

Een paar keer per jaar komt de 
commissie Triagisten samen om 
door te spreken wat de stand van 
zaken is binnen hun vakgebied. 
Vanavond gebeurt dit in een hotel 
langs een Utrechtse snelweg. Be-
langrijk onderwerp is de onrust on-
der collega’s over de kernset en her-
registratie waarvoor het laatste jaar 
de eisen strenger zijn geworden. 
De triagisten zitten in een spagaat; 
ze willen graag als beroepsgroep 
kunnen praten met de bedenkers 
en makers van de kernset, maar tria-
gisten zijn doktersassistenten met 

te veel haken en ogen. ‘Inmiddels 
werken de meeste huisartsenpos-
ten met de kernset, maar vult iedere 
post het op zijn eigen manier in. 
Daarnaast hebben veel triagisten 
(nog) geen scholing gehad over het 
nieuwe beoordelingssysteem. Wij 
werken ook al met het Nederlands 
Triage Standaard (NTS) systeem. 
(Dit systeem helpt de triagist door 
interactief aan te geven welke 
informatie nodig is om de urgentie 
van een klacht te kunnen bepalen 
– redactie). Bij de nieuwe beoorde-
ling moet naast het gebruik van het 

een specialisatie die geen eigen 
cao achter zich hebben staan. Hun 
onderhandelingspositie moeten ze 
dus via de NVDA organiseren. 
In het najaar van 2014 werd met 
steun vanuit de NVDA een commis-
sie Triagisten opgezet. Mariëtte van 
Eijck is voorzitter van de commissie 
en vertelt over het ontstaan. ‘De 
eerste insteek van de commis-
sie was om bekendheid voor het 
beroep te krijgen. Triagisten zijn 
ook doktersassistenten en in hun 
functie het eerste aanspreekpunt 
op de huisartsenpost. Hun rol als 
poortwachter voor spoedeisende 
hulp is van groot belang in de 
beoordeling van urgentie, maar de 
meeste bellers hebben geen idee 
wat een triagist doet. Als mensen 
de huisartsenpost bellen, moeten 
ze weten wie ze aan de telefoon 
krijgen en wat de taak is van deze 
persoon.’

De commissie zou niet op een 
actueler moment gevormd kunnen 
worden. In maart van 2015 werd 
vanuit InEen de Kernset Triage geïn-
troduceerd (zie kader). Aan de hand 
van deze kernset worden triagisten 
beoordeeld, en bij een slechte 
beoordeling vervalt de registratie. 
Volgens Van Eijck is de invoering 
van een vast stramien rondom de 
beoordeling geen slechte ontwik-
keling, maar heeft de huidige vorm 
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De NVDA is  de 
belangenbehar tiger 
voor  tr iagisten
Om het belang van de com-
missie Triagisten voor de NVDA 
te benadrukken is Kees Gillis, 
voorzitter van de NVDA, deze 
avond ook aangeschoven bij 
de vergadering. Zoals Gillis 
eerder in een column in De 
Doktersassistent schreef: ‘Triage 
is onlosmakelijk verbonden 
met het beroep van doktersas-
sistenten’. Daarom pleit hij voor 
een sterke belangenbeharti-
ging vanuit de NVDA. 
Gillis: ‘We hebben de com-
missie Triagisten in het leven 
geroepen omdat er veel aan 
de hand is binnen de triage. 
En dan met name op huisart-
senposten. Als het gaat om 
herregistratie en de protocol-
len die gebruikt dienen te 
worden, heerst er onrust onder 
triagisten. Wat dat betreft 
zou er meer duidelijkheid en 
meer uniformiteit gehanteerd 
moeten worden door alle 
werkgevers. 
Wij willen als NVDA daarin iets 
betekenen. Triagisten zijn een 
belangrijk aandachtspunt bin-
nen ons beleid. Niemand kan 
de belangen van de triagisten 
beter behartigen dan de NVDA. 
Het is daarom ook van belang 
dat zij zich binnen onze vereni-
ging sterk maken als groep. Zo 
zijn we een sterke partij om op 
te komen voor hun belangen. 
Belangrijk nu voor de NVDA 
is om samen met de commis-
sie op de trom te slaan en te 
kijken of we de beoordeling 
rond herregistratie in de goede 
richting kunnen draaien.’ 
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NTS óók gebruik gemaakt worden 
van vragen uit de kernset; die zijn 
verweven. Het hele pakket tegelijk 
moeten doorlopen gaat ten koste 
van de patiënt.’
De commissie krijgt regelma-
tige ongeruste vragen vanuit hun 
achterban, met name over een 
gebrek aan duidelijke richtlijnen, 
een klachtencommissie of onaf-
hankelijk orgaan waartoe zij zich 
kunnen wenden met klachten en 
problemen. Van Eijck: ‘Als de her-
registratie niet goed gaat, kun je je 
beroep niet uitoefenen. Die macht 
ligt nu bij de werkgevers, er is geen 
escape-route. Rondom de beoorde-
ling zijn nu te veel regels. Triage is 
een vak waar je fingerspitzengefühl 
voor moet hebben, ieder gesprek is 
een nieuw cryptogram, maar daar 
zijn we niet meer mee bezig, we 
zijn nu te veel bezig met alle vragen 
en eisen die gesteld worden aan 
een gesprek.’
Wat de commissie vooral belangrijk 
vindt, is om als een beroepsgroep 
erkend te worden. Dat betekent 
namelijk dat zij met dit soort klach-
ten als onderhandelingspartij naar 
de werkgever kunnen stappen en 
kunnen eisen betrokken te worden 
bij de herbeoordeling van het her-

registratiesysteem. De commissie 
zou bijvoorbeeld graag zien dat 
er een landelijke commissie komt 
waarin auditoren zitten die door 
de wol geverfd zijn. Zij moeten 
duidelijke richtlijnen en competen-
ties opstellen waarop je een triagist 
kunt beoordelen. Van Eijck: ‘En we 
zouden graag als beroepsgroep 
aan tafel zitten om te vertellen 
over onze ervaringen, zodat deze 
kunnen worden meegenomen in 
eventuele aanpassingen aan de 
kernset. We hebben namelijk niets 
tegen herregistratie en willen graag 
dat er eisen worden gesteld, het is 
goed voor de kwaliteit van ons vak. 
Maar je moet wel weten waar je aan 
toe bent en het mag niet ten koste 
van de patiënt gaan.’  l


