INTRODUCTIE VAN DE SBARR-METHODE

VOEDKUNDE

NAAR EEN MEER EFFECTIEVE VORM
VAN COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS
Miscommunicatie tussen zorgverleners kan tot

Aan de hand van deze methode leren we onze

Sint-Jan en SFX) met de implementatie van SBARR

risicovolle situaties leiden. De cultuurmeting

zorgverleners op een gestandaardiseerde wijze,

in hun dagelijkse communicatie over de patiënt.

patiëntveiligheid geeft aan dat er op vlak

gestructureerd met elkaar communiceren.

In het slagen van de implementatie van SBARR op

van communicatie tussen de verschillende

Er wordt verwacht dat deze methode toegepast

een dienst spelen de leidinggevende, de motivatie

zorgverleners in ons ziekenhuis nog ruimte is tot
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• communicatie over de patiënt tijdens

van de instructoren en de beroepskennis binnen

overdrachtsmomenten;
Als verbeteractie werd gekozen om een
gestructureerde manier van communicatie te
implementeren, namelijk de SBARR-methode.
Het is ons doel om als ziekenhuis de effectiviteit
van mondelinge communicatie tussen de

het team een cruciale rol.

• kritische situaties waarbij onmiddellijke
aandacht en actie noodzakelijk is;
• transfer van de patiënt naar een andere
afdeling of (zorg)instelling;
• rapportage aan andere zorgverleners.

Onze doelstelling is de volledige implementatie
van deze communicatietool tegen eind 2017.
Daarna kan deze methode ook buiten de
verpleegafdelingen geïntroduceerd worden.
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