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Programma

• Leerdoelen
• Signalen in communicatie
• Omgaan met angsten en bezwaren
• Interculturele communicatie
• Gastdocent en intervisie
• Terugkoppeling en evaluatie.
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Leerdoelen

• Je weet wat signalen in communicatie zijn waaraan specifieke 
achtergronden van vrouwen herkend kunnen worden en op 
welke signalen je alert moet zijn.

• Je houdt in je communicatie rekening met de achtergrond van 
de vrouw in kwestie (opleidingsniveau, etniciteit, religie, 
eerdere ervaring). 

• Je weet hoe ze moet omgaan met angsten, bezwaren en 
zorgen van vrouwen, zonder hierin mee te gaan. 

E-learning: Vragen

Signalen in communicatie
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Diversiteit

Je kunt een grote diversiteit aan vrouwen tegenkomen op het 
uitstrijkconsult. Denk aan:

• Vrouwen met een lage taalvaardigheid

• Vrouwen met een verstandelijke beperking

• Vrouwen uit verschillende culturele of religieuze achtergronden.

Let op:

Ook voor Nederlandse vrouwen geldt dat ze een geheel andere 
achtergrond kunnen hebben. Een vrouw afkomstig uit een grote stad 
heeft bijvoorbeeld een heel andere achtergrond dan een vrouw uit 
een klein dorp. 

Signalen in communicatie

Situatie:

Op de vraag of de vrouw de informatie uit de uitnodigingsfolder 
heeft gelezen, krijg je het volgende antwoord:

Ik ben de folder kwijtgeraakt. Wilt u mij nog kort vertellen wat 
er in staat?

Wat is er aan de hand en hoe reageer je?

Signalen in communicatie

Situatie:

Je vertelt dat de vrouw de uitslag per brief krijgt. Ze vraagt of ze 
ook mag bellen over de uitslag. Wat is er aan de hand en hoe 
reageer je?
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Signalen in communicatie

Voorbeelden inventariseren:

• Welke voorbeelden van signalen in communicatie kun jij 
noemen?

• Hoe ben je daarmee omgegaan?

Omgaan met angsten en bezwaren

Angsten en bezwaren

Vrouwen kunnen verschillende angsten en bezwaren hebben bij het 
maken van een uitstrijkje.

Welke voorbeelden van angsten en bezwaren kunnen jullie bedenken?
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Angsten en bezwaren

De volgende voorbeelden van angsten en bezwaren komen 
regelmatig voor:
• Angst door een vervelende ervaring met een eerder uitstrijkje
• Angst om bloot te liggen
• Angst voor een slechte uitslag
• Angst om er ‘afwijkend’ uit te zien.

Bezwaren:
• Mannelijke huisarts
• Jonge doktersassistent
• Degene die het uitstrijkje afneemt, is een bekende.

Angstige vrouwen

Vrouwen die angstig zijn of bewaren hebben, hebben behoefte aan 
goede steun en goede informatie. Hiervoor is het goed als je je 
empathisch vermogen inzet.

Vraag:

Hoe reageren jullie op angstige vrouwen?

Video empathie

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw&feature=youtu.be
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Verdrietige vrouwen

Vrouwen die verdrietig zijn, hebben ruimte nodig voor dat verdriet.

Vraag:

Hoe reageren jullie op verdrietige vrouwen?

Breedsprakige vrouwen

Je kunt met vrouwen te maken krijgen die breedsprakig zijn. Zij 
gebruiken veel woorden om iets te vertellen of vragen.

Vraag:

Hoe reageren jullie op breedsprakige vrouwen?

Veeleisende vrouwen

Je kunt te maken met veeleisende vrouwen. Het is belangrijk dat jij 
hierbij de grenzen bewaakt.

Vraag:

Hoe reageren jullie op veeleisende vrouwen?
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Emoties & reacties

Angst Verdriet Breedsprakig Veeleisend

Maak de angst bespreekbaar: 
‘Ik heb het idee dat je 
gespannen bent, klopt dat?’

Geef ruimte voor het verdriet 
en bevestig dat het er mag 
zijn.

Geef aan hoeveel tijd er is en 
welke onderwerpen er op de 
agenda staan

Laat geen ruimte voor 
interpretatie; benoem alles zo 
duidelijk mogelijk.

Vraag wat de vrouw wil weten 
over het uitstrijkje

Laat merken dat je meeleeft. Haal de kernpunten eruit Durf ‘nee’ te zeggen.

Biedt waar mogelijk controle 
aan: ‘Laten we afspreken dat 
ik stop als u uw hand omhoog 
steekt.’

Geef gevoelsreflecties. Wees kort en bondig Spreek een termijn af en 
bespreek wat er binnen die 
termijn moet gebeuren.

Vraag hoe je kan helpen om
de spanning minder te maken.

Wees niet bang om stiltes te
laten vallen. 

Stel gesloten vragen Vraag door naar wat de vrouw 
wil weten en neem alle 
vragen serieus. 

Wees eerlijk over wat de 
vrouw kan verwachten. 

Draag niet te snel oplossingen 
aan. 

Vat samen en stel meteen 
daarop je volgende vraag

Bedenk hoever jij wilt gaan 
voor deze vrouw.

Interculturele communicatie

Interculturele communicatie

Gebruik eenvoudige taal

Korte zinnen, makkelijke woorden.

Wees je bewust van cultuurverschillen

Doe geen aannames! Wees wel alert op het ontstaan van 
misverstanden.

Wees niet te direct

In sommige culturen vindt men het lastig als je direct bent. Stel dan 
eerst een algemene vraag, bijvoorbeeld naar hoe het gaat.
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Interculturele communicatie

Wat is jullie ervaring?

- Welke culturele en/of religieuze achtergronden zie je veel in 
jouw praktijk?

- Welke kenmerken zijn specifiek voor vrouwen met deze 
achtergronden?

Gastdocent

Intervisie
• Kijk nog eens naar de verschillende achtergronden 

die vrouwen in je praktijk kunnen hebben.

• Geef per achtergrond aan welke kenmerken de 
communicatie tussen jou en de vrouw kunnen 
beïnvloeden.

• Geef per achtergrond aan hoe jij de communicatie 
tussen jou en de vrouw positief kunt beïnvloeden.
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Afsluiting

Wil je voor ons het evaluatieformulier invullen?

De gegevens gebruiken we om de scholing nog beter te maken.
Alvast dank!
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