Transfer testen voor VV&T
Hoe kan ik testen binnen mijn eigen organisatie?
Via de preview kunt u als VV&T testberichten naar uw eigen organisatie sturen. Deze testberichten krijgen
een ZP-nummer in plaats van een ZD-nummer. Meer informatie over hoe u kunt testen leest u het artikel
‘testberichten versturen’.
Voorbereiding voor het testen
Er zijn een aantal zaken die handig zijn om voor te bereiden voordat u gaat testen:
Bepaal welke plaatsingsverzoeken u wilt testen.
Betrek de personen die rechten hebben gekregen om in ZorgDomein de plaatsingsverzoeken in te
zien en af te handelen. Zorg dat zij dit ook kunnen doen voor het testbericht en weten op welk
moment u een testbericht gaat verzenden.
Wat kan ik testen voor transfer?
De volgende stappen kunt u testen voor transfer:
Doorloop via de preview het proces van de Transferverpleegkundige. Hiermee:
o Kunt u een laatste check doen van uw aanbod in het aanbodscherm.
o Kunt u, als het u het proces hebt doorlopen en het plaatsingsverzoek verstuurd, zien hoe
het bericht bij u binnenkomt.
Voeg bij het plaatsingsverzoek een bijlage toe.
Op het moment dat u het plaatsingsverzoek hebt verstuurd krijgt u hiervan een melding op de
manier die ZorgDomein in afstemming met u heeft ingericht.
Op basis van de melding kan iemand met de juiste rechten (zorgverlenersaccount en gekoppeld
aan het juiste cluster) in ZorgDomein het plaatsingsverzoek inzien. Vervolgens kan diegene:
o De meegestuurde bijlage openen.
o Het plaatsingsverzoek in beoordeling nemen, afwijzen en/of accepteren.
o Een reactie plaatsen in het overlegscherm.
Let op: dit gaat om een testbericht vanuit een fictieve omgeving (preview), er zal geen bericht
terugkomen.
Test is geslaagd als:
Er een bericht is binnengekomen op de plek die in samenspraak met ZorgDomein is ingericht
(koppeling of e-mailadres).
Het plaatsingsverzoek te zien is in Regie van ZorgDomein en acties uitgevoerd kunnen worden.
Het overlegscherm geopend kan worden en hier een reactie in geplaatst kan worden.

