
Clinical debriefing: Start met TALK 
Spreek: deel je mening over een klinische situatie. 
Target: afstemmen wat belangrijk is om nu te bespreken. 

• Hoe kijk je naar deze situatie?
• Welk punt gaan we nu bespreken om de patiëntenzorg te verbeteren?

Analysis:        Focus op specifieke punten. 
Onderzoek, waar nodig. 

1. Wat hielp of wat hielp niet:

• communicatie?

•  besluitvorming?

•  situationeel bewustzijn?

•  efficiëntie?

2. Hoe verder:

• Hoe kunnen we goed blijven presteren?

• Hoe kunnen we verbeteren?

Learning points 

• Wat kan het team van deze ervaring leren?
• Vat de belangrijkste lessen daarvan samen

Key actions 
• Welke oplossingen zijn er, wie doet wat?

• Wat kunnen we doen om de patiëntveiligheid te handhaven en te verbeteren?
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Wat  
Korte debriefing met een duidelijk doel (maximaal 10  minuten). 

Waarom  
Tot stand brengen van een gestructureerde, op leren gerichte dialoog tussen teamleden na 
klinische interventies en/of gebeurtenissen. 
Wie 
Ieder teamlid dat bekend is met TALK kan een debriefing faciliteren. 
Wanneer 
Direct na afloop van een klinische interventie of gebeurtenis of op een later moment, 
naargelang de omstandigheden. 
In andere, vooraf vastgestelde situaties. 
Voorbeelden: 
• Teamleden die te maken hebben met nieuwe klinische ervaringen.
• Goede resultaten in moeilijke klinische situaties.
• Bijna-fouten of ernstige ongewenste situaties.
Waar
Idealiter in een rustige, besloten omgeving.
Hoe
Op    een constructieve, op leren gerichte wijze.
Op een wijze waarbij de patiëntenzorg vooropstaat.

Waarden 

Positief: benoem positieve strategieën en 

gedragingen. Vermijd negatief 

commentaar, spreek op een objectieve 

manier. 

Focus op oplossingen in plaats van 

alleen te benoemen wat niet goed ging. 

Professionele communicatie met respect 

voor ieders inbreng.  

Stap voor stap: stel concrete en haalbare 

doelen. 
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