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Thema 
Slachtoffers volgen bij rampen (SVS) 

Wat is de achtergrond van het onderwerp 
Het Slachtoffer Volg Systeem(SVS) is een voorziening die het mogelijk maakt dat 

hulpverleningsorganisaties eenvoudig met elkaar elektronisch communiceren over 

slachtoffers en hun status bij rampen. In feite is SVS daarmee het technisch koppelvlak 

tussen organisaties in de hulpketen dat geregisseerd wordt door het Regionaal 

Geneeskundig Functionaris(RGF). De RGF is de centrale spil, oftewel de informatie-

makelaar tussen de organisaties. De RGF krijgt directe sturingsinformatie aangeleverd 

vanuit het SVS(applicatie). Daarnaast stelt hij de afspraken op met alle ketenpartners 

op basis waarvan de informatie-uitwisseling plaats vindt. Voor elk lijntje vanaf het SVS 

koppelvlak dient een standaard ontwikkeld te worden, waarvoor per standaard een 

werkgroep opgericht is. 

Allereerst wordt de standaard van de Ambulancedienst opgezet, daarna volgen 

standaarden voor het ziekenhuis en de gemeente.  

Welke communities(werkgroepen) zijn betrokken en wie is 
eigenaar en/of ketenregisseur 
Het ministerie van BZK, directie Veiligheid is de belangrijkste partij. 

Per standaard is een werkgroep ingericht, in een werkgroep komen domeinexperts en 

ICT-deskundigen samen om deze standaarden te ontwikkelen. Elk in een verschillende 

werkgroep met de eigen domeinexperts. Hierbij is de uitdaging om de standaarden op 

elkaar af te laten stemmen. De eerste werkgroep is gestart in februari 2006. 

Aandachtspunt: Er is nog geen community-beheer ingevuld. 

Waar en waarom én in welke fase van het proces het Forum 
meerwaarde heeft 
Standaarden staan hier nog in de kinderschoenen. Het Forum kan hier een belangrijke 

rol spelen en het belang van open standaarden te onderstrepen. 

De SVS-standaard (SVSXML gebaseerd op CRIBXML) wordt over enkele weken 

opgeleverd. De Kwaliteit van de standaard lijkt goed te zijn, moet nog nader getoetst 

worden. 

Het Forum kan helpen bij de inrichting van het beheer en de community 

Welke uitspraak wordt verwacht van het Forum 
Erkenning van de standaarden, waarbij de eerst op te leveren standaard van de 

Ambulancedienst in 2006 al erkend zou kunnen worden. 
Advies aan het Forum 
Het onderwerp lijkt een ‘inkopper’ voor het Forum, gezien de maatschappelijke 

relevantie. 

 Ondersteun het SVS Project 

 Geef advies over de inrichting van de beheer(community) 

 Neem de SVS standaard als erkende standaard op. 

Mogelijk risico is de beheersing en sturing van het onderwerp. 
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