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1. Inleiding 

Je neemt deel aan de vervolgscholing cervixscreening. Deze scholing bevat een 

herhaling van de basiskennis en –vaardigheden die je minimaal moet bezitten als je 

in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uitstrijkjes maakt. 

Daarnaast is het een verdieping en verbreding van kennis over het maken van het 

uitstrijkje en de communicatie en attitude hierbij.  

 

Je hebt het kennisgedeelte (e-learning) afgerond. Je hebt de toets gedaan. In de 

praktijkbijeenkomst van de scholing staat de vernieuwing van het 

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, verdieping van kennis over uitstrijken 

en vinden en beoordelen van portio’s, de communicatie over hrHPV en seksualiteit, 

het geven van voorlichting (kernboodschappen) en de attitude van de 

doktersassistente (DA) centraal. 

 

In de praktijkscholing ga je: 

 Je kennis en inzicht verbreden 

 Concreet oefenen met vaardigheden 

 Feedback geven en ontvangen 

 Leren van elkaar 

 Ervaringen uitwisselen 
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2. Overzicht scholing 

De scholing bestaat uit twee hoofdonderdelen: 

 E-learning 

 Praktijkbijeenkomst 

 

In de e-learning heb je kennis en inzichten opgedaan die je nodig hebt bij het maken 

van uitstrijkjes. Tijdens de praktijkbijeenkomst ga je o.a. oefenen met elkaar aan de 

hand van casussen.  

 

In onderstaand overzicht zie je hoe de totale scholing is opgebouwd.  

 

Volgorde Onderdeel Inhoud (kort samengevat) 

E-learning Het 

bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker 

 

 Baarmoederhalskanker en hrHPV 

 Bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker 

Het uitstrijkje  De voorbereiding 

 De uitvoering 

 De afronding 

 De uitslagen en vervolgtrajecten 

Communicatie en 

attitude 

 Communicatie en attitude 

Praktijkbijeenkomst   Informatie over de vernieuwing van 

het bevolkingsonderzoek 

 Informatie over vinden en beoordelen 

van portio’s 

 Informatie over hrHPV en seksualiteit 

 Oefenen met praktijksituaties. 
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3. Programma praktijkbijeenkomst 

Tijdens deze praktijkbijeenkomst staat de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker, verdieping in kennis over uitstrijken en afwijkende portio’s , 

de communicatie over hrHPV en seksualiteit, het geven van voorlichting 

(kernboodschappen) en de attitude van de doktersassistente (DA) centraal.  

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Minuten Onderdeel Leerinhoud/ aandachtspunten 

10 
Voorstellen  & inventariseren 

leerdoelen 
 

10  Resultaten e-learning kort bespreken  

20 
Vernieuwd bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker - presentatie 

Belangrijkste veranderingen met de vernieuwing van 

het bevolkingsonderzoek 

20 Verdieping uitstrijken - presentatie 
Tips en tricks voor uitstrijken en verdiepende informatie 

over de portio 

30 
Het uitstrijkconsult  - uitgespeelde 

praktijksituatie 

D.m.v. rollenspel door docenten 

Gericht op communicatie tussen DA en patiënt tijdens 

het uitstrijkconsult.  

Plenair bespreken 

30 hrHPV en seksualiteit – presentatie  

Achtergrond hrHPV en kernboodschappen, seksualiteit 

normaliseren 

 

50 
Oefenen met praktijksituaties – 

correcte communicatie 

A.d.h.v. rollenspel en casuïstiek wordt geoefend in het 

geven van de juiste informatie op de juiste wijze en het 

juiste moment. 

Plenair bespreken 

10 (Persoonlijke) leerdoelen & evaluatie Behaald ja /nee? 

180  
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4. Observatieformulieren uitstrijkconsult 

 

Uitstrijkconsult uitgespeeld – Rollenspel door docenten 

 

 

De docenten gaan een rollenspel spelen. Eén docent speelt de doktersassistent en de 

andere mevrouw van Alphen. 

Mevrouw van Alphen is 50 jaar en komt voor de eerste keer een uitstrijkje laten 

maken in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. 

Het rollenspel is in 3 delen opgeknipt: het intakegesprek, het onderzoek en het 

afrondend gesprek. 

Let goed op en vul per onderdeel het betreffende observatieformulier in.   
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Uitstrijkconsult uitgespeeld – Rollenspel 

Deel 1: Observatieformulier 

 

De assistente: 
Goed 

  

Fout 

  

nvt 

Ontvangt de vrouw in de onderzoeksruimte    

Nodigt de vrouw uit plaats te nemen aan de overlegtafel    

Gaat na wat de vrouw al weet over het onderzoek    

Informeert de vrouw over het doel van het onderzoek    

Informeert naar eerdere (negatieve) ervaringen met 

inwendig onderzoek 

   

Gaat na wat de belevingstoestand (bijv. angst of 

schaamte) is 

   

Toont begrip voor de gevoelens en belevingstoestand    

Stemt informatie en voorlichting af op de behoefte van de 

vrouw 

   

Legt de werkwijze van het onderzoek stapsgewijs uit aan 

de vrouw 

   

Biedt gelegenheid tot het stellen van vragen    

Beantwoordt vragen van de vrouw correct en volledig    

Vraagt de vrouw haar NAW-gegevens te noemen en 

controleert deze 

   

Plakt de sticker van de uitnodigingsbrief op het 

labformulier 

   

Vult samen met de vrouw het labformulier in    

 

Overige opmerkingen: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Uitstrijkconsult uitgespeeld – Rollenspel 

Deel 2: Observatieformulier 

 

De assistente: 
Goed 

  

Fout 

  

nvt 

Geeft duidelijke uitkleedinstructies    

Instrueert de vrouw over de plaats op de onderzoeksbank    

Instrueert de vrouw over de juiste lichaamshouding op de 

onderzoeksbank 
   

Geeft aanwijzingen om de vrouw te laten ontspannen    

Legt stapsgewijs uit wat ze gaat doen    

Vertelt de vrouw dat zij zich weer mag aankleden    

Biedt de vrouw een inlegkruisje/maandverbandje aan    

Stampt het borsteltje goed uit in het potje    

 

Overige opmerkingen: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Uitstrijkconsult uitgespeeld – Rollenspel 

Deel 3: Observatieformulier 

 

De assistente: 
Goed 

  

Fout 

  

nvt 

Nodigt de vrouw uit weer plaats te nemen aan de 

overlegtafel 
   

Vult aspect cervix in en plakt de sticker op het potje    

Vraagt feedback over haar eigen handelen    

Informeert de vrouw over de wijze waarop ze de uitslag 

verneemt 
   

Vertelt de vrouw wanneer zij de uitslag kan verwachten    

 Instrueert de vrouw met de praktijk te bellen indien zij 

binnen de aangegeven periode geen uitslag heeft 

ontvangen 

   

 

Overige opmerkingen: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. Casussen 

 

Communicatie in de praktijk – oefenen 

 

 

Onderwerpen rollenspellen/casussen  

 

 Casus 1 – Rollenspel 

Mevrouw Hassan belt de praktijk met enkele vragen. 

 

 Casus 2 – Rollenspel 

Mevrouw Grottenberg komt voor een controle uitst rijkje na zes maanden bij de 

doktersassistent. 

 

 Casus 3 – Bespreken 

Simone Post komt voor het eerste uitstrijkje. 

 

 Casus 4 – Bespreken 

Maria Novak komt voor het uitstrijkje en heeft enkele vragen. 

 
 Casus 5 – Bespreken (optioneel) 

Dalilah Alaoui is een allochtone vrouw met vragen over het bevolkingsonderzoek. 

 
 Casus 6 – Bespreken (optioneel)  

Eigen casus 

 

Rollenspellen 

Jullie maken groepjes van 3 personen. Maak een rolverdeling wie welke rol gaat  

spelen: doktersassistent, vrouw, observant. De docent deelt de rollen uit. Bij het  

tweede rollenspel wisselen jullie van rol. 

 

Casussen 

Wat zou je zeggen als…? 

Je gaat je inleven in praktijksituaties en hoe jij in zo’n situatie reageert. Je werkt 

hierbij in kleine groepjes. Nadat je individueel hebt nagedacht over de situatie, ga je 

in je groep bespreken hoe je zou reageren in een dergelijke situatie en waarom. 

 

Werkwijze 

1. Inleven in de geschetste situatie en formuleren hoe je gaat reageren. 

2. Bespreken van de situatie en de reactie daarop in groepen. 
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Casus 3: Simone Post 

 

 

In de volgende alinea wordt een praktijksituatie geschetst. Probeer je in te leven in 

de situatie.  

Je hebt Simone Post uitgenodigd in de behandelruimte waar je het uitstrijkje gaat 

maken. Je voert een intakegesprek met Simone. Ze is 30 jaar en doet dus voor het 

eerst mee. Ze komt wat onzeker en nerveus op je over. Op het moment dat je 

uitlegt hoe het onderzoek gaat plaatsvinden heb je de indruk dat Simone witjes 

wordt. 

a. Wat zou je op dit punt willen doen of zeggen?  

Beantwoord deze vraag individueel. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Simone beantwoordt je vragen maar half, waardoor je nog steeds niet weet waar 

Simone precies tegenop ziet. 

b. Hoe reageer je? 

Beantwoord de vraag individueel. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Nadat je uitleg hebt gegeven aan Simone, zie je dat ze zich zekerder voelt. Het enige 

waar je niet zeker van bent is of Simone maagd is. Noch uit haar dossier, noch uit 

haar antwoorden heb je dit kunnen opmaken.  

c. Hoe zou je het aanpakken om antwoord op deze vraag te krijgen? En wat zou 

je doen als je dit niet helder krijgt? 

Beantwoord de vraag individueel. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

d. Bespreek nu in kleine groepen hoe je reageert in een situatie zoals deze. 

- Wat vind je van de reactie van je groepsgenoot? 

- Zou jij ook zo reageren? 

- Waarom zou je wel of niet zo reageren?  
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Casus 4: Maria Novak  

 

 

In de volgende alinea wordt een praktijksituatie geschetst. Probeer je in te leven in 

de situatie.  

Je voert een intakegesprek met Maria Novak. Ze is 40 jaar en doet voor de derde 

keer mee. De vorige keer dat ze meedeed was er nog het ‘oude 

bevolkingsonderzoek’.  

Maria vraagt: “Ik heb gelezen dat je HPV niet alleen kunt krijgen door seks, maar 

ook op andere manieren. Hoe zit dat?” 

a. Welk antwoord geef je?  

Beantwoord deze vraag individueel. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Maria vraagt: “Ik ben al bijna 20 jaar samen met mijn vriendin. De vorige keer dat 

we meededen aan het onderzoek, hadden we allebei geen afwijkingen. Stel nou dat 

ik HPV heb? Moet ik dat dan van mijn vriendin hebben gekregen?” 

b. Welk antwoord geef je?  

Beantwoord deze vraag individueel. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Bij het inspecteren van de vagina zie je wat witte (parelmoerachtige) verkleuring 

rond de vagina. Zodra je het speculum wilt inbrengen, merk je dat Maria verstijft. Ze 

heeft duidelijk pijn. Je stopt daarom meteen. Maria zegt: 

“Ga maar door hoor. Het is wel wat pijnlijk, maar dat geeft niet.” 

c. Hoe reageer je? 

Beantwoord de vraag individueel. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

d. Bespreek nu in kleine groepen hoe je reageert in een situatie zoals deze. 

- Wat vind je van de reactie van je groepsgenoot? 

- Zou jij ook zo reageren? 

- Waarom zou je wel of niet zo reageren?  
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Casus 5: Dalilah Alaoui (optioneel) 

 

 

‘Wat zou je zeggen als…?’ 

 

In de volgende alinea wordt een praktijksituatie geschetst. Probeer je in te leven in 

de situatie.  

Je staat op een dinsdagmorgen in de praktijk en er staat een allochtone vrouw van 

middelbare leeftijd voor je aan de balie. Ze zwaait wanhopig met een uitnodiging 

voor het bevolkingsonderzoek.  

“Ik snap er helemaal niets van. Waarom moet ik meedoen aan een onderzoek, ik ben 

toch niet ziek?”  

De vrouw maakt zich duidelijk ongerust, want ze begrijpt dat het onderzoek iets met 

kanker te maken heeft, iets waar ze bang voor is.  

 

Achtergrondinformatie: 

Mevrouw Alaoui is 40 jaar oud en heeft nog nooit eerder meegedaan aan het 

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Mevrouw Alaoui is van Marokkaanse 

afkomst en beheerst de Nederlandse taal niet heel erg goed.   

a. Hoe zou jij reageren op mevrouw Alaoui?  

Beantwoord de vraag individueel. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

b. Bespreek nu in kleine groepen hoe je reageert in een situatie zoals deze. 

- Wat vind je van de reactie van je groepsgenoot? 

- Zou jij ook zo reageren? 

- Waarom zou je wel of niet zo reageren?  
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Casus 6: Eigen ervaring (optioneel) 

 

 

‘Wat zou je zeggen als…?’ 

 

Sommige deelnemers aan de Basisscholing/Vervolgscholing Cervixscreening hebben 

al ervaring met het maken van uitstrijkjes. Maak gebruik van deze ervaring voor de 

volgende opdracht. 

 

a. Eén deelnemer schetst een situatie waarbij ze het lastig vond om op de juiste 

wijze te communiceren. Bespreek deze situatie vervolgens met je groepje. 

Hebben meer deelnemers een situatie geschetst, kies dan één praktijksituatie 

uit. 

 

b. Schrijf beknopt op wat er gebeurde. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

c. Hoe zou jij reageren in deze situatie?  

Beantwoord de vraag individueel. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

d. Bespreek nu in kleine groepen hoe je reageert in een situatie zoals deze. 

- Wat vind je van de reactie van je groepsgenoot? 

- Zou jij ook zo reageren? 

- Waarom zou je wel of niet zo reageren?  

 

 
 


