Wilt u met uw Spoedeisende hulp aan de slag
met de verbeterde versie van de ambulanceberichten? Volg dan dit handige stappenplan!
In dit stappenplan leest u alles over de stappen die voor uw Spoedeisende hulp (SEH) noodzakelijk zijn om van een al
bestaande gegevensuitwisseling met de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) te komen tot een uitwisseling die
gebaseerd is op de laatste versie van de richtlijn acute zorg (de 2.4.0-versie).
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de RAV om een aantal voorbeeldberichten te sturen naar de SEH
om vast te stellen of de infrastructuur en software correct werken.
Nadat u deze eerste technische test heeft uitgevoerd, kunt u
de vervolgtesten (functionele testen en testen met gebruikers)
uitvoeren. Vraag het programma Met spoed beschikbaar om een
voorbeeld van een testaanpak en testscenario’s.

Meer weten?
Heeft u vragen over dit stappenplan of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Met spoed beschikbaar via
info@metspoedbeschikbaar.nl.
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