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SBAR
Van een (Senior) Lifeguard wordt verwacht dat hij/zij een professionele overdracht kan geven omtrent de eerste
hulpverlening aan een slachtoffer.
In de reader “Verlenen van hulp bij een incident”staat hiervoor de MIST benoemd.
De MIST is de afgelopen jaren door de medische- en geneeskundige hulpverleners vervangen door de SBAR.
De protocollen van ambulancezorg Nederland worden ook op deze wijzigingen aangepast.
De MIST zal, binnen Reddingsbrigade Nederland, per 1 September 2014 worden vervangen door de SBAR in de
opleidingen Waterhulpverlening en de daaruit volgende PvB’s.

SBAR:
Overdrachtsmomenten van slachtoffers zijn berucht vanwege het verloren gaan van informatie door gebrekkige
communicatie. De SBAR-methodiek is een internationale standaard voor het eenduidig overdragen van
patiënten.
SBAR staat voor: Situation (situatie), Background (achtergrond), Assessment (beoordeling) en Recommendation
(aanbeveling).
Situation: Benoem eerste de naam en leeftijd van het slachtoffer. Schets hierna de situatie inclusief wat er
gebeurd is, de (vermoedelijke) oorzaak en de vitale functies (ABCDE).
Background: Korte en relevante ziekte en letsel geschiedenis, eigen medicatie en mogelijke allergieën
Assessment: Wat is jouw eigen inschatting van de situatie. Welke bevindingen zijn er en welke handelingen zijn er
uitgevoerd.
Recommendation: Wat wil je? Welke verwachtingen zijn er nog met betrekking tot de hulpverlening.
Voorbeeld:
Een 32-jarige vrouw is onwel geworden op een recreatiegebied. Twee Lifeguards zijn terplaatse en bieden de
noodzakelijke eerste hulp. Bij aankomst van de ambulancedienst gaat één Lifeguard een overdracht geven aan de
ambulanceverpleegkundige.
“Het betreft mevrouw X, 32 jaar welke niet aanspreekbaar door ons in aangetroffen op deze locatie. Wij zijn
gealarmeerd door een bezorgde vriend die mevrouw heeft aangetroffen ongeveer 25 min geleden. Wij troffen
een bewusteloos slachtoffer met een goede ademhaling aan. (Situation)
Mw. Is bekend met suikerziekte volgens haar vriend en heeft zover bekend geen allergieën. (Background)
Wij hebben mevrouw in de stabiele zijligging gelegd om haar ademweg vrij te houden en deze regelmatig te
controleren. (Assessment)
Wij dragen het slachtoffer aan jullie over en blijven in de buurt voor verdere assistentie indien gewenst
(Reccommendation)”
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