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Leerdoel
Met behulp van deze cursus leert u hoe de
urgentiegerichte denkroute verschilt van de
diagnostische denkroute. Het bereidt u voor op
trainingen waarin de triage wordt verdiept
en/of de samenwerking met de triagist centraal
staat.
Inhoud
De triagisten met wie u op de huisartsenpost
samenwerkt, verrichten telefonische triage
volgens de urgentiegerichte denkroute: zij
proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen

Meer informatie
Neem via onderstaande gegevens contact op
met TCG en vraag naar Sophia Grootes van
eHuisartspraktijk.

eHuisartspraktijk, Lorentzlaan 3, 3401 MX IJsselstein (UT)
Telefoon: (030) 256 56 25, e-mail: info@ehuisartspraktijk.nl, internet: www.eHuisartspraktijk.nl

VEILIGHEID

WETGEVING
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De module bevat aansprekend beeldmateriaal
en diverse geluidsfragmenten.

SOFTWARE

De e-learning module bestaat uit een aantal
praktijkgerichte en herkenbare casussen.
Via deze casussen oefent u de toepassing van
urgentiedenken vanuit de zienswijze van de
triagist. Welke vragen stelt u aan de patiënt?
Tot welke reactie leidt dat en hoe reageert u
op deze reactie? Welke urgentiecode past bij
het toestandsbeeld, de symptomen, klachten
en context?

MEDISCHE TECHNOLOGIE

Door wie
De cursus is ontwikkeld door inhoudelijk
deskundigen van Bloom Communicatie met Zorg
en Latona Organisatie- & Opleidingsadvies.
De technische realisatie daarvan ligt bij
The Competence Group (TCG).

van de toestand en conditie van een patiënt,
zonder dat zij hem zien. Tijdens het doorlopen
van deze cursus krijgt u inzicht in de denken beslisroute van de triagist. Hierdoor krijgt u
meer grip op de triage, versterkt u de basis voor
overleg en samenwerking met de triagist en
komt u samen tot het beste besluit voor de
patiënt.

MEDISCHE BASISKENNIS

Voor wie
De cursus ‘Urgentiedenken’ is bedoeld voor alle
huisartsen en medisch studenten die werken op
de huisartsenpost en in het bijzonder voor hen
die een rol vervullen in het triageproces (overleg
met triagist, autoriseren).
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Triage is bedoeld om ervoor te zorgen dat de patiënt op de juiste tijd bij de
juiste hulpverlener komt. Dit vereist denken in toestandsbeelden en urgenties.
Deze e-learning module verschaft u als huisarts inzicht in deze denkwijze
waardoor u de triagist kunt ondersteunen bij de triage, vanuit eenzelfde kader
van toestandsbeelden, klachten en symptomen.
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Urgentiedenken

