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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. Tijdens de 

praktijkbijeenkomst staat het volgende centraal: het primaire proces van het 

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, achtergrond (kernboodschappen) en 

communicatie rond HPV, verdieping van kennis over uitstrijken, het vinden en beoordelen 

van portio’s en het vervolgonderzoek bij de gynaecoloog. 

 

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. met elkaar oefenen aan de hand 

van praktijksituaties.  

 

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  − Primair proces  

− Baarmoederhalskanker en HPV  

− Oefenen met praktijksituaties  

− Verdieping uitstrijken  

− Vervolgonderzoek 

 

  



6 

3. Programma praktijkbijeenkomst 

Tijdens de praktijkbijeenkomst staat het volgende centraal: het primaire proces van het 

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, achtergrond (kernboodschappen) en 

communicatie rond HPV, verdieping van kennis over uitstrijken, het vinden en beoordelen 

van portio’s en het vervolgonderzoek bij de gynaecoloog. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Minuten Onderdeel Leerinhoud/ aandachtspunten 

10 Welkom en programma  

15  Voorstellen en resultaten e-learning  

- Voorstellen 

- Resultaten e-learning  

- Ervaring met uitstrijken 

- Inventarisatie leerdoelen 

10 Primair proces - presentatie 
Belangrijkste punten in het primaire proces van het 

bevolkingsonderzoek 

20 
Baarmoederhalskanker en HPV - 

presentatie  

- Hoog risico HPV 

- Overdracht HPV 

- Pathofysiologie 

45 Praktijksituaties - oefenen  

Oefening met praktijksituaties/vragen rondom: 

- Pas over 10 jaar weer een uitstrijk  

- HPV in relatie tot de vraag ‘is partner vreemdgegaan’  

- HPV-positief en PAP 2 

50 
Verdieping uitstrijken en 

vervolgonderzoek - presentatie 

- Voorkomen EC- en PAP 0 

- Tips vinden portio 

- Afbeeldingen portio 

- Uitslag cytologische beoordeling 

- Vervolgonderzoek gynaecoloog 

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

160  
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4. Praktijksituaties 

Tijdens de bijeenkomst ga je oefenen met verschillende casussen (praktijksituaties en 

vragen van vrouwen). Er zullen casussen uitgereikt worden, maar je mag ook zelf 

casussen inbrengen. Deze inbreng kun je voorbereiden aan de hand van de volgende 

vragen. 

 

 

a. Neem een situatie in gedachte waarbij je het lastig vond om op de juiste wijze te 

communiceren. Beschrijf beknopt wat er gebeurde. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b. Hoe heb jij in deze situatie gereageerd?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

c. Wat zou je naar aanleiding van deze situatie willen leren of bespreken?   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 
 


