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Basisscholing
Cervixscreening
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Programma
Tweede bijeenkomst
• Evaluatie praktijkopdracht
• Het uitstrijkconsult – uitgespeelde praktijksituatie
• Oefening Luisteren, Samenvatten, Doorvragen
• hrHPV en seksualiteit – presentatie 
• Oefenen met praktijksituaties
• Persoonlijke leerdoelen
• Evaluatie
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Evaluatie praktijkopdracht
• Bespreek de praktijkopdracht in groepjes
• 5 minuten per persoon
• Doe dit aan de hand van de ingevulde observatielijst

Evaluatie praktijkopdracht
Technische vaardigheid1. Wat ging goed?2. Wat kon beter?3. Welke feedback gaf de huisarts? Kun je je hierin vinden?4. Zijn er nog zaken die je lastig vindt?5. Hebben andere cursisten nog tips of suggesties?6. Welke persoonlijke leerdoelen kun je nog formuleren? Hoe ga je daar aan werken?
Communicatie7. Hoe ging de communicatie met de vrouw?8. Heb je hierbij nog specifieke leerpunten?

Uitstrijkconsult – uitgespeeld
Demonstratie
• Kijk goed!
• Vul observatieformulier in
Terugkoppeling
• Wat ging goed?
• Wat kon beter? Suggesties?
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LSD oefening
• 2 groepen
• Iedereen gaat in een kring zitten
• De docent legt de oefening verder uit

hrHPV en seksualiteit
Inhoud:
• Baarmoederhalskanker en hrHPV
• Communicatie over seksualiteit

Humaan papilloma virus (HPV)
• > 100 verschillende HPV-typen
• 12 hrHPV typen voor baarmoederhalskanker
• Richting vrouwen spreken over HPV, geen hrHPV
• Infectie met hrHPV 16 en 18 meest risicovol, veroorzaken samen ca. 70% van de baarmoederhalskankers
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hrHPV
• Langdurige infectie met hrHPV kan leiden tot baarmoederhalskanker
• 80% van de vrouwen loopt een keer in haar leven hrHPV op
• In de meeste gevallen wordt de infectie geklaard door het immuunsysteem (meestal < 2 jaar)
• Risicofactor voor niet klaren van de infectie:

- Verminderde afweer (roken, bepaalde medicijnen)

Huidige bekende besmettingswegen hrHPV

• Contact tussen slijmvliezen, penis, vagina of anus
• Via vingers of mond tijdens vrijen
• Kan ook via huid of handen wanneer er daarvoor contact is geweest met huid of handen bij onderlijf
• Condooms verminderen kans op besmetting, maar sluiten deze niet uit
• Zowel mannen als vrouwen kunnenhrHPV oplopen en doorgeven

hrHPV en baarmoederhalskanker (I)
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Boodschap: Lichaam kan afwijkende cellen/voorstadia opruimen (regressie)

Woodman, 2007, Nature Reviews Cancer 

hrHPV en baarmoederhalskanker (II)

Langdurige hrHPV infectie  afwijkende cellen  voorstadia  kanker

CIN en baarmoederhalskanker 
Voorstadia van baarmoederhalskanker worden histologisch aangeduid op basis van cervicale intra-epitheliale neoplasie, afgekort als CIN:
• CIN 1: lichte afwijkingen in vorm en opbouw van cellen
• CIN 2: matige afwijkingen in vorm en opbouw van cellen
• CIN 3: ernstige afwijkingen in vorm en opbouw van cellen

CIN 2+ hrHPV-test Cytologie
Sensitiviteit 80% 50%
Specificiteit 96% 98%

CIN 3+ hrHPV-test Cytologie
Sensitiviteit 90% 65%
Specificiteit 96% 98%

hrHPV test
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- Actieve infectie die geklaard/ opgeruimd wordt- Tweede hrHPV infectie met ander hrHPV type- Langdurige actieve infectie

Actief hrHPV

Grenswaarde hrHPV-test

Inactief hrHPV

Boodschap: - hrHPV kan in kleine, niet te meten hoeveelheden aanwezig zijn- Alleen een langdurige actieve hrHPV infectie kan leiden tot kanker

hrHPV infectie en hrHPV test

Bij inactief virus:
• Geen positieve test
• Geen risico op celafwijkingen of erger
• Waarschijnlijk geen risico op besmetting partner

Boodschap: - Moment van detectie hrHPV zegt weinig over moment van infectie- Een inactieve infectie kan opnieuw actief worden

Uitzonderingen

18

80% 34-93% 26-76%

Boodschap: Ontwikkeling van hrHPV infectie tot kanker duurt meestal > 15 jaar

Van hrHPV infectie tot kanker
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Ondergrens 30 jaar
< 30 jaar nadelen groter dan voordelen:
• Vrouwen rond de 22 jaar: 22 van 100 besmet met hrHPV
• Het lichaam van jonge vrouwen is beter in staat de hrHPV-besmetting zelf op te ruimen
• Te grote groep vrouwen zou onterecht worden behandeld of zich onnodig ongerust maken

Seksualiteit bespreken
• Tijdens uitstrijkconsult of gesprek over hrHPV kan seksualiteit ter sprake komen
• Niet voor iedereen een makkelijk gespreksonderwerp
• Jezelf ontspannen en zeker voelen over dit onderwerp helpt om het bespreekbaar te maken:

- Kennis over seksualiteit belangrijk
- Open houding (verbaal en non-verbaal) is essentieel

Permissie
• Ook voor de vrouw kan praten over seksualiteit beladen zijn
• Geef haar ruimte, permissie door:

- Te luisteren: neem de vrouw serieus
- Vragen te stellen
- Te normaliseren: laat de vrouw weten dat haar problemen niet vreemd zijn
- Benoemen van emoties: bagatelliseer of versterk haar gevoelens niet
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Video

Pijn bij het vrijen
• 21% van de vrouwen heeft weleens pijn bij het vrijen
• 5% van de vrouwen heeft dit regelmatig
• Sommige vrouwen kunnen ook last hebben van vaginisme of vaginistisch reageren
• Vaginisme betekent dat je geen vinger, penis of tampon in de vagina kunt inbrengen

Pijn bij het vrijen
Oorzaak kan lichamelijk of psychisch zijn
• Lichamelijke oorzaken:

- Ontsteking, irritatie, wondje, littekenweefsel of hechtingen
- Soa
- Stand van de baarmoeder

• Psychische oorzaken:
- Niet ontspannen genoeg zijn door: spanning, angst, negatieve gevoelens, onzekerheid

 Vervelende seksuele ervaringen
 Negatieve of verkeerde boodschappen over je lichaam of seks



Praktijkavond 2 BSC Hand-out - V5.0 9

Praktijksituaties in subgroepen
Maak groepen van drie
Rollenspellen:
• Leef je in in de praktijksituaties
• Iemand speelt de doktersassistent
• Iemand speelt de vrouw
• Iemand is de observant
• Evalueer het rollenspel in je groepje
• Wissel vervolgens van rol

Praktijksituaties in subgroepen
Casuïstiek:
• Leef je in in de praktijksituaties en hoe je erop zou reageren
• Beantwoord de vragen individueel
• Bespreek de reacties in je groepje
• Check met behulp van de checklist of jullie reactie juist is

Evaluatie
• Wat ging goed?
• Wat kon beter?
• Waar wil je nog mee oefenen?
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(Persoonlijke) Leerdoelen
• Zijn de leerdoelen behaald?
• Zo ja, welke?
• Zo nee, welke niet?
Niet behaalde leerdoelen
• Formuleer actiepunten
• Bespreek deze met de huisarts

Evaluatierondje
Rondvraag:
• Hoe heb je de training ervaren?
• Denk je dat je er wat aan zult hebben voor de praktijk?
• Zijn er nog onderdelen die je hebt gemist?

Einde

Bedankt en succes!


