
app

Waarom de       app?

• Door het doen van een Early Warning Score –
EWS kan worden ingeschat of een patiënt vitaal 
bedreigd wordt.

• De uitkomst van de score kan aanleiding zijn om 
het Spoedinterventie protocol te starten. 

• Als de situatie van de patiënt levensbedreigend 
wordt, dan bestaat de mogelijkheid om het 
Spoedinterventieteam – SIT op te roepen, of bij 
kinderen de dienstdoende kinderarts. 

• De communicatie die je over de situatie van de 
patiënt moet voeren, dient gestructureerd plaats 
te vinden via de SBARr methode: situation, 
background, assessment, recommendation en 
repeat-back.

• Dit klinkt ingewikkeld, maar de        app helpt je 
stapsgewijs door het proces heen.



Installatie – iPhone etc.

1. Open op de iPhone met Safari de 
URL www.spoedinterventie.nl

2. Tik        en kies Zet in beginscherm

3. Sluit app met centrale knop 
onderaan

4. Open de app door op        te tikken

5. Als scherm Categorie wordt 
getoond  tik       linksboven

6. Voer bij settings de telefoonnr’s in:

Kinderarts: 81 2005

Bij geen gehoor: via centrale: 9

SIT nummer: 811 2015

Bij geen gehoor: 811 2016

7. Afhankelijk van type toestel Zet 
header omlaag op Ja

8. Toets       linksboven en bevestig 
gedane wijziging

9. Sluit app met centrale knop 
onderaan
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Installatie – Android Smartphone

1. Open op de smartphone Google en ga 
naar URL  www.spoedinterventie.nl

2. Klik bij tab Download op Android app
om download te starten

3. Bij Meldingen zie je het apk bestand, 
klik er op om de installatie te starten

4. Open de app door op      te klikken

5. Als scherm Categorie wordt getoond  
tik       linksboven

6. Voer bij settings de telefoonnr’s in:

Kinderarts: 811 2005

Bij geen gehoor: via centrale: 9

SIT nummer: 811 2015

Bij geen gehoor: 811 2016

7. Afhankelijk van type toestel                 
Zet header omlaag op Ja

8. Toets       linksboven en bevestig 
gedane wijziging

9. Sluit app met centrale knop onderaan
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Gebruik - stap 1: bereken EWS score

1. Open de app door op       te tikken 

2. Maak in scherm Categorie een keuze 

voor leeftijdscategorie

3. Scherm Score opent; tik op 

invulruimte bij hartfrequentie 

4. Vul getal in en toets Volgende

5. Voer zo alle gevraagde waarden in

6. Na het zien van de totale score kan 

rechtsboven       worden aangetikt 

voor volgende scherm.

7. Indien gewenst kan individueel veld 

worden gewijzigd door het aan te 

klikken en nieuwe waarde in te 

voeren

8. Als alle waarden op het scherm 

geschoond moeten worden: tik
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Gebruik - stap 2: volg actieplan 

Scherm Actieplan opent na 

1. Afhankelijk van berekende score:
(bij volwassenen)

0:    score normaal

1-2: herhaal de test na 60 

≥ 3: bel de arts(-assistent)

2. Volg de instructies op bovenste 
helft van het scherm

In noodgeval SIT nummer of 
kinderarts bellen zoals genoemd 
bovenaan scherm.  
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Gebruik - stap 3: communicatie via SBARr

Start communicatie via SBARr onderste deel  

scherm Actieplan 

1. Voer telefoongesprek op gestructureerde 

wijze door aflezen van het scherm:

Situation

Background

Assessment

Repeat

repeat-back

3. Noteer de waarden en de gemaakte 

afspraken in de status.
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Tot slot 

De EWS – SIT app is gemaakt door een 
kleine groep enthousiastelingen binnen 
het Kennemer Gasthuis met een 
gezamenlijke passie voor patiëntveiligheid.

De app wordt geleverd ‘as is’, het gebruik 
is volledig voor eigen risico en eigen 
verantwoording.

Medewerkers van het Kennemer Gasthuis 
kunnen op- en/of aanmerkingen sturen via 
de interne mail. 

Have fun; Bart Titulaer, Tineke Slok, Bas 
Kors, Ruud de Groot. 
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