Debriefing
na elke bevalling:
focus op de dagelijkse praktijk

Bij bevallingen komt vaak een heel team van mensen in actie, bijvoorbeeld de
verloskundige, een gynaecoloog, verpleegkundigen en natuurlijk de ouders.
Een georganiseerde terugblik meteen na de bevalling heeft een positieve
invloed op de veiligheidscultuur en op de teamperformance. MediRisk helpt haar
leden met het invoeren van een korte en gerichte debriefing na elke bevalling.
Bij verschillende ‘MediRisk-ziekenhuizen’ is de debriefing al onderdeel van
de dagelijkse praktijk: “Even met elkaar in gesprek, om te leren van elkaar
én van de ouders”.

10 voordelen van een debriefing na elke bevalling
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Alle betrokkenen delen meteen na afloop hun ervaringen en verbeterpunten
Snel, effectief en gemakkelijk georganiseerd
Laagdrempelig werken aan veiligheidscultuur en patiëntveiligheid
Groei van onderling respect en vertrouwen
Aandacht voor niet-technische vaardigheden, zoals leiderschap en communicatie
Persoonlijke en eenvoudig te organiseren feedback van de ouder(s)
Ook kinderartsen en eerste lijn kunnen betrokken worden en feedback geven
Teams houden geleerde lessen van crew resource management langer vast
Onduidelijkheden of klachten bij de ouders worden direct besproken
Ondersteuning voor leden van MediRisk

Eenvoudig en effectief
De debriefing vindt in principe direct na de bevalling plaats in aanwezigheid van het hele
team, zo mogelijk ook de ouder(s). In het team heeft één persoon de regie aan de hand van
een checklist. Het team bespreekt een aantal vaste vragen: hoe verliep deze bevalling,
waarom ging het goed (of niet) en hoe kwam dat, hebben we nog iets geleerd rond deze
bevalling en is iedereen gehoord. Vervolgens worden concrete afspraken gemaakt voor
een volgende bevalling.

Ook starten?
Wilt u ook gaan werken met de debriefing of wilt u een presentatie van de m
 ogelijkheden
in uw ziekenhuis? Neem gerust contact op met de afdeling Medisch Risicomanagement
van MediRisk, 030 202 72 00.

Over MediRisk
MediRisk is geen traditionele verzekeraar, maar een onderlinge
waarborgmaatschappij van ziekenhuizen voor de verzekering van
medische aansprakelijkheid, zonder winstoogmerk. Ongeveer de
helft van de algemene ziekenhuizen in Nederland is bij MediRisk
aangesloten. Samen dragen zij de kosten van medische aansprakelijkheid en houden ze deze verzekerbaar. MediRisk biedt een
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passende en uitgebreide verzekering. Ons juristenteam is
gespecialiseerd in medische aansprakelijkheid en zorgt samen met
het ziekenhuis voor een zorgvuldige claimbehandeling. De adviseurs
medisch risicomanagement helpen met het terugdringen van risico’s
en het voorkómen van schade op basis van gezamenlijk opgedane
kennis en ervaring. Samen maken we de zorg zo veilig mogelijk.

