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e-Xpert Triage: NTS –
“Studeren wordt makkelijk en leuk met de adaptieve e-learning van ExpertCollege!”
Geaccrediteerd met 20 studiepunten door de CADD

De e-learningmodule ‘e-Xpert Triage: NTS’ van InternetLeren en ExpertCollege is dé manier om op een e�ectieve, e�ciënte en 
plezierige manier de TriageWijzer te leren.

De e-learning is gebaseerd op de Nederlandse Triage Standaard (NTS) en voldoet aan de eisen van de meeste recente versie van de 
TriageWijzer. De geavanceerde e-learningmodule is geschikt voor iedereen die met de NHG TriageWijzer werkt. Ook als voorbereiding 
op de landelijke kennistoets is deze e-learningmodule het ideale middel.  

Geavanceerde en boeiende e-learning

Het e-learningsysteem van ExpertCollege is 
adaptief: het past zich perfect aan het niveau van 
de gebruiker aan. Onderwerpen die de cursist al 
goed beheerst, worden vlot doorlopen. 
Onderwerpen die de gebruiker nog niet zo goed 
onder de knie heeft, worden extra getraind. Het 
systeem herkent wat de cursist al wel beheerst en 
wat nog niet en werkt daarom veel e�ciënter dan 
het leren uit een boek of klassikale lessen. Met de 
e-learning wordt de studietijd verkort en het 
leerrendement verhoogd. 

Naast het adaptieve systeem biedt e-learning van 
ExpertCollege nog meer voordelen. Zo kan de 
opleiding overal worden gevolgd, als er maar een 
computer met internet aanwezig is. De cursist kan 
dus zelf bepalen waar en wanneer hij of zij wil 
leren. Ook hoeft de gebruiker geen lange 
studieteksten te lezen, omdat de lesstof volledig 
geïntegreerd is in de vraaggestuurde module.

Kortom: ‘e-Xpert Triage: NTS’ biedt een 
fantastisch leertraject voor iedereen die met de 
NHG TriageWijzer werkt. Het is de meest e�ciënte 
manier om kennis bij te houden en te vergroten. 
Tevens is de e-learning de ideale voorbereiding 
op de landelijke kennistoets. 

Oefentoets

Als de cursist de e-learning maakt als 
voorbereiding op de kennistoets, kan er gekozen 
worden om na de module een oefentoets te 
maken. Deze toets geeft inzicht in de opgedane 
kennis. Eventuele hiaten kunnen opgevangen 
worden door deze onderwerpen nog eens te 
oefenen in de e-learningmodule. Zo is de cursist 
goed voorbereid op de kennistoets.

De studieteksten zijn niet verplicht, maar de cursist kan er zelf voor kiezen om 
bepaalde onderwerpen te bestuderen. 

Bij alle beantwoorde vragen wordt uitleg gegeven; ook als het juiste antwoord 
gegeven is.
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Opfriscursus 

Voor cursisten die al eerder de volledige cursus hebben 
doorlopen en hun kennis willen opfrissen, biedt 
ExpertCollege de opfriscursus aan. De cursist heeft 
hiermee zestig dagen toegang tot de volledige 
module, zodat hij of zij alle stof kan herhalen, of 
bepaalde onderdelen kan oefenen.

Accreditatie

De e-learningmodule ‘e-Xpert Triage: NTS’ is voor 20 
punten en ‘e-Xpert Triage: ABCDE-Check’ is voor 5 
punten geaccrediteerd bij de CADD. Voor herregistratie 
in het Kwaliteitsregister Doktersassistenten is het nodig 
om bij- en nascholing te volgen die geaccrediteerd is.

Demo-account

Bent u benieuwd naar ‘e-Xpert Triage: NTS’? Vraag een demo-account aan via info@expertcollege.com. De demo behandelt alle 
onderwerpen en geeft een duidelijke indruk van de volledige module. U kunt gedurende dertig dagen ervaren hoe de e-learning werkt.

Managementrapportage 

Voor de leidinggevende is er een managementrap-
portage beschikbaar. Hiermee kunnen de vorderingen 
van de medewerkers worden bijgehouden. Ook kunnen 
de resultaten met één druk op de knop worden 
gedownload, waarna ze overzichtelijk in een Excel-
bestand worden weergegeven.

NTS Triage en de ABCDE-check

De ABCDE-methodiek is ontwikkeld om snel en toch 
met juiste prioriteiten levensbedreigende situaties te 
herkennen volgens het principe ‘treat �rst what kills �rst’.

Via de NTS wordt dit principe nu toegepast om de triage 
te optimaliseren. Eerst worden de A (Airway: ademweg-
problemen), B (Breathing: ademhalingsproblemen), C 
(Circulatieproblemen en shock), D (Disability: neurolo-
gische problemen) en E (Environment: bedreigende 
omgevingsfactoren), uitgesloten.

Indien sprake is van acute problemen in deze letters, 
dan zal de triagist hier een speci�ek, urgent beleid aan 
toekennen. Hierna wordt de urgentie vastgesteld via de 
criteria van de welbekende NTS. Met de module van 
ExpertCollege, die veel oefeningen en een interactief 
3D-model bevat, wordt de triagist snel en e�ectief 
bijgeschoold.

* De opfriscursus en de verlenging kunnen alleen worden gevolgd, als de cursist al 
eerder de volledige e-learning ‘e-Xpert Triage: NTS’ heeft doorlopen. 

Prijslijst

Cursus

e-Xpert Triage: NTS 1 jaar

e-Xpert Triage: NTS Verlenging 1 jaar*

e-Xpert Triage: NTS Opfriscursus 60 dagen*

e-Xpert Triage: ABCDE-Check

Prijzen excl. btw

€ 725,-

€ 250,- 

€ 125,-

€ 199,-

e-Xpert Triage: NTS Oefentoets € 45,-

e-Xpert Triage: Managementrapportage € 150,-

In de managementrapportage is onder andere te zien hoe lang de 
medewerkers over de e-learning hebben gedaan.
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