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Ik bel over <patiënt en afdeling en kamernummer> met VSS score ….
Het probleem waarover ik bel is……………………
Ik heb de patiënt zelf gezien
Vitale functies zijn: Bloeddruk…/…Pols… Temperatuur…
Ademhaling… Saturatie…
Ik maak mij zorgen over: 

Bloeddruk/ademhaling/temperatuur/saturatie/anders nl……..

De neurologische status van de patiënt is:
Alert in persoon, tijd en plaats
In de war, niet meewerkend
Geagiteerd
Lethargisch, maar praat en kan slikken
Praat niet duidelijk en kan misschien niet slikken
Comateus

De huid is:
Warm en droog
Bleek
Vlekkerig
Klam/zweterig
Extremiteiten voelen koud aan
Extremiteiten voelen warm aan

De zuurstofsaturatie is:
De patiënt heeft zuurstof:…..l/minuut
De zuurstofmeter geeft aan:……..%
De zuurstofmeter geeft geen goede pols aan en geeft foutieve  
metingen

Bij chirurgische patiënten:
De patiënt is ……<datum,tijd> geopereerd.
De wond ziet er als volgt uit:……………………….
De drain produceert……ml/uur en de insteekopening ziet er…uit

Ik denk dat het probleem is: <vertel het probleem>
Het probleem lijkt: cardiaal, infectie, neurologisch,respiratoir, anders nl..
Ik weet niet wat het probleem is maar de patiënt gaat achteruit.
De patiënt is instabiel en gaat achteruit.

Ik denk dat je <vertel wat je wilt dat er gebeurt>
1. Nu moet langs komen om de patiënt te zien
2. Tussen nu en  < bepaalde tijd> moet komen om de patiënt te zien
3. Telefonisch mijn vraag kunt afhandelen

Zijn er nog testen nodig?
Laboratoriumtesten of scans/foto’s

Als er verandering in de behandeling nodig is, vraag dan:
Hoe vaak wil je dat de vitale functies gemeten worden en bij welke 
waarde wil je weer gewaarschuwd worden?
Hoe lang denk je dat dit probleem gaat aanhouden?
Als de patiënt niet beter wordt wanneer wil je dat we dan weer bellen?

Herhaal wat de ander zegt.
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