Workshop
Vervolgonderzoek bij gynaecoloog
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Programma
•
•
•
•
•
•

Leerdoelen
Uitleg geven over uitslag en vervolgonderzoek
Proces rondom vervolgonderzoek
Soorten vervolgonderzoek
Intervisie of gastdocent
Terugkoppeling en evaluatie.
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Leerdoelen
• Je kunt de uitslag van het BVO op een juiste manier aan de
vrouw uitleggen.
• Je kunt het proces rondom vervolgonderzoek en de soorten
vervolgonderzoek uitleggen aan de vrouw.

• Je kunt beschrijven wat een lisexcisie/conisatie/colposcopie is
en hoe dit eruit ziet.
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E-learning: Vragen
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Uitslag en vervolgonderzoek
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Uitslag en vervolgonderzoek
Pap-klasse

Betekenis

Pap 0

Uitstrijkje kan niet worden beoordeeld.

Pap 1

Geen afwijkende cellen gevonden.

Pap 2

Zeer geringe afwijking.

Pap 3

Afwijking (dysplasie): (vroeg) voorstadium van kanker
• Pap 3a1 = geringe afwijking
• Pap 3a2 = matige afwijking
• Pap 3b = ernstige afwijking.

Pap 4

Ernstige afwijking: laatste voorstadium van kanker of mogelijk kanker.

Pap 5

Er zijn kankercellen gevonden.
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Verdeling van de uitslagen
Hoe vaak komt elke pap-uitslag voor?

Bron: Kwartaalrapportage OMC – U2019 per Q4-2019
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Uitslag en vervolgonderzoek
Communicatie naar de vrouw:
• De vrouw of assistente maakt een afspraak bij de gynaecoloog.
• Een vervolgonderzoek betekent dat we een mogelijk
voorstadium vroeg ontdekken.
• Het vervolgonderzoek is wél erg belangrijk. Hoe eerder de
behandeling, hoe beter.
• Kosten vallen onder de zorgverzekering. Houd wel rekening met
het eigen risico.
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Proces vervolgonderzoek

10

Proces vervolgonderzoek
Het proces verloopt in de volgende stappen:
1.

Afspraak maken bij de gynaecoloog

2.

De vrouw meldt zich bij de balie van de gynaecoloog

3.

De vrouw heeft een eerste gesprek met de gynaecoloog

4.

De gynaecoloog onderzoekt de vrouw

5.

De gynaecoloog bespreekt het vervolg.
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Proces vervolgonderzoek
Het onderzoek door de gynaecoloog verloopt als volgt:
1. De vrouw neemt plaats op een stoel met beensteunen.
2. De gynaecoloog bekijkt de baarmoederhals met een
colposcoop, kleurt de portio aan en neemt eventueel een
biopt.
3. Soms is een lisexcisie of conisatie nodig.
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Soorten vervolgonderzoek
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Soorten vervolgonderzoek
Colposcopie
Na kleuringen:
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Soorten vervolgonderzoek
Colposcopie

https://www.youtube.com/watch?v=LeNGUb51EnQ&t=10s

15

5

Soorten vervolgonderzoek
Biopt
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Vervolgonderzoek/behandeling
Lisexcisie
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Vervolgonderzoek/behandeling
Lisexcisie

https://www.youtube.com/watch?v=l77PWAJs1Ec&t=0s
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Behandeling
Conisatie
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Soorten vervolgonderzoek

https://www.youtube.com/watch?v=bbdWpcACkXk&feature=youtu.be
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Intervisie
• Hoe leg jij uit aan de vrouw hoe het
vervolgonderzoek verloopt? Waarom doe je dat op
deze manier? Welke aandachtspunten zijn volgens
jou belangrijk bij dit gesprek?
• Heb je wel eens te maken gehad met angstige
reacties van een vrouw die wordt doorverwezen?
Hoe ga je om met deze reacties?
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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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