
 

 

Een goede gesprekspartner voor huisarts en wijkverpleegkundige! 

Klinisch redeneren voor de Zorg in de wijk 
Het is de uitdaging om optimaal samen te werken met huisarts en wijkverpleegkundigen. Welke 
informatie geef je aan een huisarts als je deze belt voor een cliënt? Hoe kan je gestructureerd je 
observaties overdragen aan de wijkverpleegkundige? Zeker in acute situaties vragen zij om 
gerichte observaties, gekoppeld aan medische kennis zodat zij goed kunnen inschatten wat 
nodig is voor de cliënt.  

De training Klinisch redeneren helpt je om te leren hoe je de juiste informatie kan geven zodat 
de juiste zorg en behandeling ingezet kan worden. De samenwerking en communicatie met de 
huisartsen zal hier zeker door verbeteren! 
 

Dezelfde taal 

Verzorgenden brengen de meeste tijd door met cliënten en bewaken van dag tot dag hun 
gezondheid. Zij zijn ook de ogen en oren van huisartsen en wijkverpleegkundigen. Maar hoe geef 
je kort en bondig de juiste informatie door! Veel verzorgenden vinden het lastig om de klinische 
toestand van een cliënt op een goede manier over te brengen en op een gelijkwaardig niveau met 
de arts van gedachten te wisselen. Het inschatten hoe ziek je cliënt is en welke zorg nodig is, 
vraagt om goede observaties en een juiste analyse. En hierover goed kunnen communiceren, 
oftewel dezelfde taal spreken door klinisch te redeneren.  

In de training ontdek je wat ervoor nodig is om je eigen observaties en interpretaties te koppelen 
aan de medische kennis en leren wij je om hierover in gesprek te gaan met huisarts en de 
wijkverpleegkundige.  
 

SBARR en ABCDE methodes 

Hoe gaat het? Wat zie je? Wat gaat goed, wat gaat niet goed, wat is in gevaar bij je cliënt? In de 
training staat we stil bij welke vragen jezelf moet stellen en welke informatie je door moet geven. 
Als verzorgende heb je geleerd om naar de gehele mens te kijken. Huisartsen vragen soms je te 
focussen op specifieke gegevens. In de training leer je hoe je met onderstaande hulpmiddelen de 
juiste informatie terug kan geven.  

 

Deze twee genoemde hulpmiddelen zijn zeer praktisch om in acute en 
bedreigde situaties goed te communiceren. Het is dan zeker van belang 
dat de ander direct begrijpt wat er aan de hand is en wat er van hem/ 
haar gevraagd wordt. De SBARR-methode helpt om de communicatie 
over een client te structureren.  

De ABCDE-is een onderdeel van de SBARR en men ziet 
dit als een werkwijze waarbij je de vitale functies in 
kaart brengt.  

Belangrijk principe is “treat first what kills first”.  

  



 

 

Wat ga je oefenen?  

Met een interactief programma nodigen wij je uit om aan de slag te gaan met het oefenen om het 
klinisch redeneren onder de knie te krijgen. Naast theoretische onderbouwing gaan we aan de slag 
met herkenbare casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Daarnaast ga je oefenen om te leren hoe je de 
informatie op een efficiënte wijze kan communiceren naar huisarts of de wijkverpleegkundige.  

Op programma staan: 
✓ Onderbouwing belang van klinisch redeneren 
✓ De methodiek van de 6 stappen 
✓ Het gebruik van hulpmiddelen SBARR en ABCDE 
✓ Het oefenen van de toepassing in herkenbare casuïstiek 
✓ Het concreet oefenen van een gesprek met huisarts en verpleegkundige 

Resultaat 

De deelnemers hebben geoefend om de 6 stappen van het klinisch redeneren 
toe te passen en hoe zij de SBARR en de ABCDE methode efficiënt kunnen 
inzetten in gesprek met huisarts en wijkverpleegkundige. 
 

Handig zakboekje  

Deelnemers van deze training ontvangen het zakboekje ProActive Nursing  
van Marc Bakker over het succesvol in praktijk brengen van klinisch 
redeneren voor zorgmedewerkers.  
 

Praktische informatie training 

Doelgroep : Zorgmedewerkers werkzaam in de extramurale zorg (Verzorgende-IG; 

verzorgenden, EVV’ers, verpleegkundigen) die in één dag meer vaardigheid 

willen krijgen in het klinisch redeneren. 

Duur : 1 dag 

SBU : 6 studiebelastingsuren 

Op locatie : Deze training wordt aangeboden op uw eigen locatie en kan indien gewenst 
aangepast worden aan uw eigen organisatie en wensen. 

Open workshop : Zie onze agenda en het aanmeldingsformulier 

Nadere info : Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661706 

 
Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

http://www.dosaris.nl/
mailto:info@dosaris.nl?subject=Ik%20wens%20extra%20Dosaris%20trainingsinformatie
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