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AANMELDFORMULIER DIPLOMERINGSTRAJECT TRIAGE 

Kandidaat-triagisten die vanaf 1 januari 2023 starten met hun diplomeringstraject 
dienen bij start van het traject door de HDS worden aangemeld bij Bureau 

Diplomering Triage. 
Gebruik van dit aanmeldformulier is daarbij verplicht. 

Het ingevulde en ondertekende formulier kan worden gemaild aan: 
triage@praktijkaccreditering.nl 

Gegevens kandidaat-triagist 
Achternaam  
Tussenvoegsel 
Voorletters  
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Emailadres  

:
:
:
:
:
: 

Gegevens contactpersoon HDS 
:
:
:
:
:
:
: 

Naam HDS  
Achternaam  
Tussenvoegsel 
Voorletters  
Functie 
Emailadres  
Telefoonnummer 

Verklaring door HDS 
Vanaf 1 januari 2023 is de HDS is verantwoordelijk voor de beoordeling of een 
sollicitant kan starten met het traject. De HDS bepaalt of de kandidaat voldoet aan 
de instroomeis (beginterm) op of basis van een eigen beoordeling voldoende 
gekwalificeerd is. 
De HDS meldt bovengenoemd persoon aan als kandidaat-triagist. 
De kandidaat-triagist… 
□…heeft een diploma doktersassistent      kopie diploma toevoegen
□…heeft een diploma uit lijst gelijkgestelde diploma’s      kopie diploma toevoegen
□…is geschikt op basis van een eigen beoordeling door de HDS      hieronder kort motiveren

Motivatie eigen beoordeling 
Denk o.a. aan beschikbare kennis, competenties, eigenschappen, werkervaring. Zie blz. 8 
van de nieuwe Regeling Diplomeringstraject Triage voor nadere toelichting. 
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Planning diplomeringstraject 
Het diplomeringstraject bestaat uit deelname aan de opleiding van een 
gecertificeerde opleidingsaanbieder, het werken als kandidaat-triagist, een 
examenaudit van triagegesprekken en de landelijke kennistoets triage. 

 kopie 
opleidingsprogramma 
toevoegen

Opleidingsaanbieder  :
Titel van de opleiding :
Motivatie keuze verkorte of 
afwijkende opleiding   :
Vaste praktijkbegeleider :
Kernsetauditor (indien bekend)  :

Toelichting vaste praktijkbegeleider
De vaste praktijkbegeleider is nieuw in de Regeling Diplomeringstraject Triage (versie 
2.0). Zie blz. 10 en 23 van de nieuwe regeling voor nadere toelichting. Vanaf medio 
2023 is, naar verwachting, aanmelding voor de opleiding tot gekwalificeerde 
praktijkbegeleider mogelijk. 
Vanaf 1 juli 2023 zijn 3 praktijkbeoordelingen vereist voor diplomering; vanaf 1 juli 
2024 moeten de praktijkbeoordelingen door een gekwalificeerde praktijkbegeleider 
zijn uitgevoerd. 
Zie ook de Overgangsregeling bij Regeling Diplomeringstraject Triage. 

Ondertekening door HDS 
Het formulier dient ondertekend te worden door een daartoe bevoegde 
leidinggevende. De kandidaat-triagist melden wij aan voor het diplomeringstraject 
triage. 
Datum 

Naam 

Functie 

:

: 

: 

Handtekening : 

Het ingevulde en ondertekende formulier kan worden gemaild aan: 
triage@praktijkaccreditering.nl 

Is een kopie diploma toegevoegd of de toelichting eigen beoordeling 
ingevuld? Is een kopie van het opleidingsprogramma toegevoegd? 
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