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Aanleiding
• Afstudeeronderzoek

• Debriefing binnen Radboudumc onvoldoende gestructureerd

• Wens aan meer structuur middels debriefingstool



Wat is debriefen? 
- Debriefing = gestructureerde, gezamenlijke evaluatie

- Afkomstig uit militaire kringen: een bijeenkomst waarin na het 
beëindigen van een missie informatie volgt over het verloop

- Binnen Crew Resource Management (CRM) veel aandacht voor 
debriefing (CRM, 2009)



Waarom debriefen? 
• Van belang om tekortkomingen in niet-technische vaardigheden te 

signaleren (cognitieve, persoonlijke en sociale vaardigheden). Ongewenste 
voorvallen tijdens een reanimatie zijn vaak het gevolg van tekortschieten in 
niet-technische vaardigheden (ERC, 2010)

• Helpt om mogelijk tot de conclusie te komen dat er iets in de zorg voor de 
patiënt over het hoofd is gezien waardoor de situatie de volgende keer 
ander benaderd kan worden (VMS, 2010)

• Draagt bij aan het eerder ontstaan van ROSC

• Voorkomen van PTSS bij betrokken medewerkers (Couper et. al, 2013)



Samenstelling debriefingstool (1)
• Onderzoeksvraag: welke factoren dragen voor het reanimatieteam van het 

Radboudumc bij aan een gestructureerde debriefing van de IHCA waarbij 
verbeterpunten voor toekomstig handelen naar voren komen?

• Methode: kwalitatief literatuuronderzoek naar bevorderende factoren voor 
debriefen en kwantitatief en explorerend onderzoek middels een 
vragenlijst welke verspreid is onder de deelnemers van het 
reanimatieteam.

• Resultaat: een vaste, mondelinge methodiek voor de debriefing van 10-15 
minuten aansluitend op de locatie van de oproep met alle actief betrokken 
medewerkers en een vaste leider van de debriefing. 



Samenstelling debriefingstool (2)
• Debriefingstool samengesteld voor reanimatie en geen reanimatie (bv 

onwelwording)

• Qua inhoud gekeken naar recente literatuur

• Aandacht voor nazorg 

• Algemene vragen: stukje registratie en triggerende vragen welke aandacht 
hebben voor de niet-technische vaardigheden 

• Geen vervanging van de medische notitie/registratie

• Protocol

• Debriefing reanimatie.pdf

Debriefing%20reanimatie.pdf


Afronding
• Vragen? 

• Indien tijd: andere ziekenhuizen? 

• Voor onderzoeksverslag, protocol of methodiek: 
reanimatiecoordinator.cardio@radboudumc.nl


