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Programma
Eerste bijeenkomst
• Voorstelronde
• Resultaten e-learning
• Samenvatting aandachtspunten uitstrijken
• Demonstratie
• Oefenen in subgroepen + terugkoppeling
• Praktijkopdracht
• Volgende bijeenkomst.
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Voorstellen
Stel jezelf voor:

• Wat is je naam?
• Welke ervaring heb je als doktersassistent?
• Welke ervaring heb je met uitstrijkjes maken?
• Wat zijn je persoonlijke leerdoelen?

Resultaten e-learning
Rondvraag:
• Drie trainingen doorlopen?
• Score op de toets?
• Wat vond je ervan?
• Wat heb je geleerd?
• Zijn er nog vragen naar aanleiding van de e-learning?

Aandachtspunten
Korte samenvatting van de belangrijkste aandachtpunten. 
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Instrumenten en hulpmiddelen
• Diverse specula
• Cervexbrush
• Container
• Latexvrije handschoenen
• Lange wattenstok
• Maandverband/ inlegkruisjes
• Glijmiddel
• Handspiegel

Stappen (in hoofdlijnen)
• Gereedmaken ruimte en materialen
• Intakegesprek Met o.a. labformulier invullen + stickers plakken
• Uitstrijkje maken
• Afrondend gesprek Met o.a. Aspect cervix invullen
• Opruimen/reinigen/steriliseren

Labformulier
• Sticker plakken
• AGB-code en naam van huisarts controleren
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Vooraf
• Plak de sticker op de container
• Handen wassen of desinfecteren
• Handschoenen aantrekken
• Speculum verwarmen.

Speculum inbrengen
• Spreid de binnenste schaamlippen
• Vermijd contact met de plasbuis
• Breng het speculum in dichte stand in 

onder schuine hoek 
• Draai het speculum iets bij en breng hem 

diep in. Dit hoort geen pijn te doen.

Speculum openen
Open het speculum en breng de portio in beeld. Soms moet je even zoeken. 
Heb je de portio in beeld. Zet dan het speculum vast.
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Beoordeel portio
Beoordeel of je te maken hebt met:
• Normale portio
• Afwijking
• Verdachte portio.

Normale portio
Dit zijn allemaal normale portio’s

Tijdens ovulatie

Na de overgang Met spiraaltje Ectropion

Rond Langwerpig

Schimmelziekte Ontsteking

Afwijking portio
Dit zijn ontstoken portio’s

• Uitstrijkje maken alleen als het kan en niet pijnlijk is
• Voor klachten doorverwijzen naar de huisarts en aantekening 

maken in HIS
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Dit zijn afwijkingen

Oneffen Genitale wrat (geen portio)

Poliep Poliep Poliep + Blauwe vlek

Afwijking portio

• Komt veel voor
• Wel uitstrijkje maken
• Voor klachten doorverwijzen 

naar huisarts

Verdachte portio
Dit is een verdachte portio.

• Komt zelden voor
• Meestal niet met blote oog waarneembaar
• Wel uitstrijkje maken
• Voor klachten doorverwijzen naar huisarts
• Vul ‘verdachte/abnormale portio’

in op labformulier

Speculum openen
Verwijder overtollig slijm met een wattenstok.

vagina baarmoedermond
wattenstok
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Inbrengen cervexbrush
Zorg ervoor dat de witte borstelharen in de portio komen.
Je moet zowel cellen afnemen van de binnenkant als de buitenkant van de portio.
Het lab heeft zowel plaveiselepitheel als cilinderepitheel nodig voor een goede beoordeling. 

Ronddraaien cervexbrush
Cervexbrush
De cervexbrush moet je vijf keer ronddraaien. 

Cellen in de container
In de container
Doe de afgenomen cellen in de container met vloeistof. 
10x stampen in het potje zodat de borstelhaartjes uit elkaar komen te staan.
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Verwijderen speculum
• Ontkoppel het speculum. 
• Breng het in geopende stand een stukje naar buiten, totdat de portio niet meer op het onderste blad van het speculum rust. 
• Trek dan het speculum terug en draai het op dezelfde wijze als bij het naar binnenbrengen. Het speculum sluit automatisch. 
• Laat het speculum passief sluiten.
• Blijf laag over de achterwand om de plasbuis niet te beschadigen.

Praktische tip (incidenteel):Mocht het speculum vast blijven zitten, deze iets meer openen en vervolgens terugtrekken

Demonstratie en oefenen
Eerst demonstratie
Kijk goed en stel vragen!
Daarna zelf oefenen met het uitstrijkje maken
• In groepen van, bij voorkeur, drie
• Eén van jullie maakt het uitstrijkje
• De anderen observeren en geven feedback
• Daarna wisselen van rol.

Terugkoppeling
• Wat ging goed?
• Wat was lastig?
• Waar wil je nog mee oefenen?
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Praktijkopdracht
Overhandig de instructie voor de huisarts
1. Observeer de huisarts bij het maken van een uitstrijkje.
2. Breng het speculum zelfstandig in.
3. Voer het gehele uitstrijkje onder toezicht uit.
4. Doe het onderzoek van ontvangst tot afscheid.
 De huisarts vult het observatieformulier in. Laat het observatieformulier ook aftekenen en afstempelen door de huisarts. Observatielijst meenemen naar praktijkbijeenkomst 2!! 

Volgende bijeenkomst
Terugkoppeling praktijkopdracht
• Communicatie en attitude staat centraal
• Oefenen met praktijksituaties.


