
NIEUWE WERKWIJZE VOOR SEH-PERSONEEL  

RAV & SEH: samen aan de slag met 
het verbeteren van de digitale  
gegevensuitwisseling! 

In dit ziekenhuis  werken we hard aan het verbeteren van de digitale gegevensuitwisseling tussen de 
regionale ambulancevoorzieningen (RAV) en spoedeisende hulpen (SEH).  We doen dit in het kader van het 
landelijke programma Met spoed beschikbaar dat zorgverleners in de acute  zorg helpt met de realisatie 
van digitale uitwisseling van gegevens.

Meer weten? 
Via je manager wordt je op de hoogte gebracht. 
Bij vragen kun je bij hem of haar terecht.

Wat betekent dit voor jou? 
Door de vernieuwde digitale overdracht:
• Word je zodra de bestemming door de ambulancezorg- 

professionals is ingevuld, digitaal geïnformeerd over de
komst van de ambulance, waarbij de reeds bekende informatie
over de patiënt direct digitaal inzichtelijk is in ons EPD.

• Krijg je op een gestructureerde manier meer relevantie infor-
matie over de patiënt overgedragen vanuit de ambulance.

Voor bepaalde type patiënten blijft telefonisch contact van de 
ambulance naar SEH noodzakelijk. Dit zijn patiënten waarvoor 
een acuut team klaar moet staan, of waar hele specifieke voor-

Wat kun je verwachten? 
Binnenkort ontvang je in ons EPD de verbeterde digitale voor- 
aankondiging en overdracht van de ambulance. De nieuwe  
werkinstructies en trainingen hiervoor volgen ook binnenkort. 

De vernieuwde digitale 
overdracht zorgt voor:

Zo hoeft de informatie niet altijd meer telefonisch gecommuni-
ceerd te worden. Je hoeft dus minder vaak telefonisch contact te 
hebben met de collega’s van de RAV en de gegevens van de  
ambulance in te voeren of over te typen in ons EPD. 

Dit scheelt jou veel tijd en het is een stuk 
minder foutgevoelig. 

Op deze manier kun je ook sneller de juiste voorbereidingen 
 

De patiënt krijgt sneller de juiste zorg. 
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bereidingen voor getroffen moeten worden.

Een efficiëntere vooraankondiging en overdracht aan de SEH.

treffen voor de komst van de patiënt. Met als resultaat:


