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Personele ondersteuning, triage opleidingen
& ondersteuning tijdens piekmomenten



Werving, selectie en detachering van personeel
Medisch studenten als junior triagist 
Medisch studenten zijn van grote toegevoegde waarde op de spoedpost. Zij zijn geschikt 
om het (tijdelijke) personeelstekort op te vullen in de functie van (junior) triagist. Met een pool 
aan duizenden medisch studenten - waarvan een gedeelte via de Auxilio Academie is 
opgeleid tot vakbekwame junior triagist - kunnen we gegarandeerd personele 
ondersteuning aanbieden.

KKandidaat triagisten
Auxilio kan de werving en selectie van kandidaat triagisten uitvoeren voor uw 
spoedpost. Zij volgen op onze eigen academie de opleiding tot triagist. Na het uitgebreide
theoretische gedeelte en coaching on the job op ons eigen Triage Support Center volgt een 
kwaliteitsmeting triage. De praktijkuren maken zij op uw spoedpost. Na diplomering (afname 
1040 uur) kunt u de triagist kosteloos overnemen.

Waarnemend huisartsen
Auxilio heeft in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) de Auxilio heeft in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) de 
WaarneemApp ontwikkeld. Hét platform waarop huisartsen hun diensten kunnen 
uitwisselen. Voor spoedposten bestaat ook de mogelijkheid de diensten hierop uit te zetten, 
het documentbeheer te organiseren en zich aan te sluiten bij de pilot ‘vrij roosteren’. 

Personele ondersteuning    |    www.auxilio.nl/werkgevers/huisartsenposten
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Triage opleidingen    |    www.auxilio.nl/academie

Volledig diplomeringstraject tot 
triagist
Auxilio biedt kandidaat triagisten op uw 
spoedpost het volledige diplomerings-
traject tot triagist aan. Uw triagist in 
opleiding is daarna inzetbaar voor de 
praktijkuren op uw post. Het traject wordt 
geheel begeleidt vanuit de Auxilio 
Academie.

Voor de professionalisering van triagisten 
heeft de Auxilio Academie een korte, maar 
zeer efficiënte training triage in het Engels 
ontwikkeld.

Triage in het Engels

Training fysieke triage
Via de Auxilio Academie bieden wij een 
fysieke triage opleiding aan. De 
uitgebreide training gaat in op het 
verschil tussen telefonische en fysieke verschil tussen telefonische en fysieke 
triage en onder andere komt aan bod: 
de ABCDE, de klinische blik, het meten 
en interpreteren van parameters en 
adequaat wachtkamermanagement.  

Optimalisatietrainingen
Met optimalisatietraingen bent u als 
spoedpost in staat om triage gesprekken 
effectiever en efficiënter te laten verlopen. 
Wij analyseren alle relevante data van uw 
spoedpost om op basis hiervan de 
belangrijkste verbeterpunten vast te stellen belangrijkste verbeterpunten vast te stellen 
en een daarop toegespitste training te 
ontwikkelen.

Auditorentraining & periodieke ijking
Via de Auxilio Academie faciliteren wij 
uw spoedpost graag in auditoren-
trainingen en een periodieke ijking. Ook 
hebben wij vakbekwame en geschikte 
auditoren binnen ons netwerk die deze 
kwaliteitsmetingen voor u kunnen 
verzorgen.verzorgen.

Training agressie & lastig gedrag
Tijdens de training agressie en lastig 
gedrag leert de triagist hoe hij of zij 
moet omgaan met patiënten die 
agressief, manipulatief gedrag en/-of 
weerstand vertonen.

Training calamiteiten 
op de spoedpost

NTS updates 2020 - webinar

In de training calamiteiten op de 
spoedpost wordt aandacht besteedt 
aan kwetsbare momenten in het 
zorgproces en worden handreikingen 
aangeboden om op een professionele 
wijze om te gaan met de emotionele 
belasting die de zorgverlener ervaart belasting die de zorgverlener ervaart 
indien deze betrokken raakt bij een 
(mogelijke) calamiteit.

Auxilio organiseert regelmatig 
webinars rondom triage activiteiten. 
Wilt u dat de triagisten binnen uw post 
volledig up to date zijn? Dan is een 
webinar rondom de nieuwste 
NTS-updates zeer geschikt.

E-learning (NTS en ABCD)
Door middel van de e-learning NTS (18 
studie-uren) en de e-learning ABCD (3 
studie-uren) kunt u uw personeel de 
mogelijkheid bieden deze modules in 
zelfstudie te doorlopen.



Ondervangen van mogelijke personele of technische uitval 
& het behalen van de responstijden
Heeft uw post te maken met onvoorziene personele uitval? Of ondervindt u 
plotseling technische problemen? Door deze situaties in combinatie met de 
structurele personeelstekorten en toenemende zorgvraag is het lastig om de 
continuïteit van de zorg te waarborgen en de vastgestelde branchenormen te 
behalen.

Op locatie van het Triage Support Center kunnen wij uit naam van uw spoedpost Op locatie van het Triage Support Center kunnen wij uit naam van uw spoedpost 
met 75 ervaren triagisten en supervisie door een eigen regie-arts triage-
gesprekken volledig afhandelen. Hiermee wordt de continuïteit van zorg ook 
tijdens excessen gewaarborgd en verlichten we de druk rondom het behalen van 
de responstijden enorm.

Het Triage Support Center als eigen leercentrum
Naast het extra vangnet als het gaat om personele of technische uitval en het 
behalen van de door InÉén vastgestelde branchenorm, ontplooien we met het 
Triage Support Center ook een eigen leercentrum en hebben we volledig zicht 
op wat er nodig is met betrekking tot triage. 

In het Triage Support Center bieden we naast ondersteuning tijdens 
piekmomenten ook de ruimte om triagisten op te leiden. Via de Auxilio 
Academie bieden wij zorgprofessionals het volledige diplomeringstraject tot Academie bieden wij zorgprofessionals het volledige diplomeringstraject tot 
triagist aan. Tijdens dit traject vindt er 25 uur lang één op één praktijktraining 
plaats in het Triage Support Center, waarbij de triagist in opelding onder 
begeleiding van een trainer echte triage uitvoert. 

Medisch studenten bieden we via de Auxilio Academie een verkort traject aan 
tot junior triagist waarmee zij vakbekwaam aan het werk kunnen op de post. 
Dit verkorte opleidingstraject vindt plaats in het Triage Support Center. 

Triage Support Center    |    www.triagesupportcenter.nl
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Contact
Heeft uw spoedpost behoefte aan personele ondersteuning, 
ondersteuning tijdens piekmomenten of wilt u gebruik maken van 
één van onze triage opleidingen voor uw triagisten? We komen 
graag met u in contact om uw wensen te bespreken. 

Naast de huidige activiteiten, bieden we ook trainingen op maat Naast de huidige activiteiten, bieden we ook trainingen op maat 
aan. Indien de behoefte op dit moment ergens anders ligt, 
bespreken we graag met u wat de mogelijkheden zijn.

Neem contact op door een mail te sturen naar triage@auxilio.nl.

info@auxilio.nl 030 304 00 22 auxilio.nl



Auxilio Zorgprofessionals & Academie
Hilvertsweg 40
1214JJ Hilversum

Triage Support Center
Zwarte woud 2
3524 SJ Utrecht


