
NIEUWSFLITS BTN 16 JUNI 2022 

  
 

Beste triagisten, 

 

Op 9 juni heeft het bestuur van de BTN onderling overlegd over de actieweek en de 

manifestatie op 1 juli 2022 van de LHV. 

Centraal stond; doen we wel of niet mee met de acties van de overige 1ste lijn 

beroepsverenigingen en gaan we naar de manifestatie van de LHV op het Malieveld, als 

vertegenwoordiging van onze achterban? 

 

We hebben besloten om hier niet verder in te participeren.  

Reden is de minimale respons die wij hebben gekregen vanuit onze achterban om 

hieraan mee te doen. Op de nieuwsflits van 31 mei 2022 zijn 3 reacties binnen gekomen. 

Naast de oproep in de nieuwsflits is een enquête geplaatst op FB; daarop zijn 14 reacties 

geweest.  

 

De BTN ziet deze lage respons, als een stil en tegelijk oorverdovend luid protest dat de 

triagisten hun arbeidsomstandigheden helemaal zat zijn. Daar moet de huisarts, als 

onze werkgever, zich ook van bewust worden.  

We nemen dit stil protest mee bij het aanbieden van de petitie aan de LHV en InEen. Die 

petitie is nog te ondertekenen tot 7 juli. De strijd voor meer erkenning en waardering 

van onze beroepsgroep gaat onverminderd door! Steun de triagist op de huisartsenpost - 

Petities.nl 

 

De BTN heeft geen uniforme informatie over de gevolgen voor de triagisten tijdens de 

actieweek. Inhoudelijke gevolgen voor het werkproces, extra drukte, extra 

ondersteuning (!) het is ons allemaal niet bekend. Gezien het feit dat de zorg sowieso al 

overstroomt en bij de huisartsenposten binnen stroomt is het aannemelijk om extra 

drukte te verwachten … 

 

We zijn blij dat wij de afgelopen weken als BTN bij de actieplannen betrokken zijn 

geweest. De LHV heeft onderstaande link bekend gemaakt:  

https://www.lhv.nl/actueel/nieuwsberichten/doe-mee-aan-de-actieweek-van-27-juni-tot-

en-met-1-juli/ 

 

We wensen jullie, onze collega’s, veel succes en sterkte en voel je vrij ons op de hoogte 

te houden over jullie ervaring met de actieweek!  

 

Hartelijke  groet, 

Bestuur BTN 

Aghafnie, Ineke, Kitty, Nienke, Rodericke 

E-mail: info@triagisten.nl Website: www.triagisten.nl  
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