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Definitie

Communicatie:

Het uitwisselen, overdragen 
van informatie



Opgepast



Time is money

Supersnel internet











Veel technologie!

Menselijk contact? 



Zender

Boodschap

Ontvanger



• Kanaal
•Referentiekader
• Ruis
• Terugkoppeling of 
feedback



Kanaal



Overbrengen van de boodschap
• schrift
• woorden
• gebaren



Het medium waarvan gebruik wordt gemaakt bij het 
overbrengen van de boodschap noemt menhet 
kanaal:

• Zintuigelijke kanalen (gezicht, gehoor, gevoel, geur 
en smaak)
• mechanische kanalen (pen, typemachine)
• elektronische kanalen (telefoon, radio, computer, 
enz…)



Het referentiekader



Operatiekwartier

• De operatiepatiënt
• De onduidelijke, veranderende 
planningen
• De wispelturigheid van procedures of 
chirurgen
• Het beschikbare materiaal
• De eeuwige tijdsdruk 



CSA

• De patiëntveiligheid 
• Normering
• omlooptijden, strikte procedures
• Beperkte infrastructuur / personeel
• De uitverkoren zondebok / defensief



Ruis

• externe ruis: lawaaierige omgeving, 
slechte telefoonlijn, enz…

• interne ruis:  onjuiste verwachtingen, 
emotie, te weinig voorkennis, met andere 
dingen bezig zijn



Terugkoppeling of feedback

Jezelf verzekeren dat de boodschap 
overgekomen en begrepen is

• Non-verbaal feedback 
• Verbale feedback



De praktijk



Probleem !



De ideale oplossing



• voldoende instrumentarium, 
berekend op maximale activiteit 
per dag
• vaste onveranderende OK -
planningen
• State of the art CSA met 
uitgebalanceerde personele 
middelen  

Realistisch ?



Huidige situatie
• Tekort aan chirurgisch materiaal
• wisselende, ondoordachte 
planningen
• gebrek aan personele middelen en 
infrastructuur CSA



Resultaat

Een negatieve, dwingende
communicatie !!!



Is die set nu nog niet klaar !!!

Ik heb die set nu nodig !!

De set is niet volledig, 
waar hebben jullie het 
verloren gelegd !!!

Het is 
dringend !!!

Nog zeker 2 
uur . Wat???

De patiënt slaapt al !!!!

Ik had het beter zelf 
gedaan, dan was 
het al klaar 
geweest !!

Komt gij het maar 
uitleggen !!!



Wederzijds begrip en kennis



De wondere wereld van het 
OK

De CSA wie zijn ze, wat 
doen ze, wat drijft ze

Onbekend is onbemind



• Laat CSA medewerkers 
ingrepen bijwonen
• nieuwe Ok 
verpleegkundigen doen 
roulatie op CSA



• Beperk het contact niet tot het 
verplichtte overleg
• Ga eens op bezoek bij je 
klanten, niet enkel bij klachten 



Hulpmiddelen



Track en trace software

• Optim
• Steri-line
• T-doc
• enz…



Voordelen
• Duidelijke tijdsregistratie
• Procesopvolging sets
• Reductie onvolledige sets  
• Klachtenregistratie, 
opvolging
• Mogelijke koppeling met OK 
plannings module 



Procedures

Kwaliteitsmanagement 
• Uitvoerbaar
• Opgesteld en goedgekeurd door beide 
partijen
• Afspraken rond non-conformiteiten
• Communicatieprotocol



Communicatietraining

• Leren luisteren
• Samenvatten 
• Klachten 
• Weerstand
• Empathie
• Verwoorden



Conclusie:
• Leer elkaars wereld kennen
• Duidelijke afspraken maken goede 
vrienden
• Maak gebruik van de technologie maar 
vergeet het menselijke niet



Vergeet af en toe geen  
complimentje te geven



Dank u wel


