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De scholing is ontwikkeld in samenwerking met:

  Nederlands Huisartsen
genootschap (NHG), 

  Nederlandse Vereniging voor 
 Doktersassistenten (NVDA), 

  Nederlandse Vereniging voor 
 Pathologen (NVVP), 

  Nederlandse vereniging voor 
 obstetrie en gynaecologie (NVOG) 

 
 Screeningsorganisaties,

  Rijksinstituut voor 
 Volks gezondheid en Milieu (RIVM).

Bevolkingsonderzoek Noord 
Groningen, Friesland en Drenthe 
www.bevolkingsonderzoeknoord.nl/
professionals/scholingcervixscreening

Bevolkingsonderzoek Oost  
Gelderland en Overijssel
www.bevolkingsonderzoekoost.nl/
professionals/scholingcervixscreening

Bevolkingsonderzoek Midden-West 
NoordHolland, Flevoland en Utrecht 
www.bevolkingsonderzoekmiddenwest.nl/
professionals/scholingcervixscreening

Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
ZuidHolland en Zeeland 
www.bevolkingsonderzoekzuidwest.nl/
professionals/scholing

Bevolkingsonderzoek Zuid  
NoordBrabant en Limburg
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl/
professionals/scholing

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie
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DE SCHOLING CERVIXSCREENING IS 

 SPECIAAL VOOR DOKTERSASSISTENTEN

DIE UIT STRIJKJES (GAAN) MAKEN 

VOOR HET  BEVOLKINGSONDERZOEK 

BAARMOEDERHALS KANKER. DE SCHOLING 

IS GERICHT OP DE WERKZAAM HEDEN IN 

DE EIGEN  PRAKTIJK. HET HELE PROCES VAN 

HET MAKEN VAN EEN UITSTRIJK KOMT AAN 

BOD: VAN HET MOMENT VAN UITNODIGEN 

TOT EN MET DE UITSLAG.

PROGRAMMA
De scholing is er voor beginnende en ervaren uitstrijkers. 
 Informatie over de vernieuwing van het bevolkings
onderzoek baarmoederhalskanker is in alle scholings
varianten verwerkt;

BASISSCHOLING CERVIXSCREENING
De basisscholing Cervixscreening is voor dokters
assistenten die het maken van uitstrijkjes binnen
kort in hun takenpakket krijgen of daar onlangs mee 
 begonnen zijn. De scholing bestaat uit een elearning, 
twee praktijk avonden en een praktijkopdracht. Tijdens 
de eerste praktijkavond gaan we in op het maken van 
het  uitstrijkje en wordt er  geoefend op fantomen. Op 
de  tweede  praktijk avond wordt achtergrondinformatie 
over hrHPV verstrekt en staat de communicatie met de  
patiënt centraal. De praktijkopdracht bestaat uit het (onder 
bege leiding)  maken van uitstrijkjes in de eigen huisartsen
praktijk. Deze scholing is geaccrediteerd met 8 punten. 

VERVOLGSCHOLING CERVIXSCREENING
De vervolgscholing Cervixscreening is bestemd voor 
doktersassistenten die ervaren zijn in het maken van 
uitstrijkjes en op de hoogte willen blijven van nieuwe 
ontwikkelingen.

Deze scholing bestaat uit een elearning en een 
praktijk avond. Met name het ophalen en verdiepen 
van kennis rond uitstrijken komt hier aan bod. Ook 
staat de  communicatie met de patiënt centraal met 
speciale  aandacht voor communicatie rond hrHPV 
en  seksualiteit. Deze scholing is geaccrediteerd 
met 5 punten.

E-LEARNING CERVIXSCREENING
Deze elearning is voor doktersassistenten die hun 
kennis over het maken van een uitstrijkje willen ophalen 
en informatie willen over het vernieuwde bevolkings
onderzoek. De elearning is geaccrediteerd met 2 punten. 

E-LEARNING VERNIEUWING
Deze elearning is voor doktersassistenten die alleen 
informatie willen over de belangrijkste veranderingen 
in het vernieuwde bevolkingsonderzoek. De elearning 
is geaccrediteerd met 2 punten. Op deze manier bent 
u goed voorbereid op de aanstaande veranderingen in 
uw praktijk. 

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden voor de scholing Cervixscreening kan via
de website van de screeningsorganisatie.  Betaling gaat 
via iDEAL, tegelijk met uw aan melding. Na uw  aan
melding ontvangt u een bevestiging van  inschrijving. 
Voor informatie over de cursusdata, de verschillende 
 locaties en de kosten verwijzen wij u naar de website 
van één van de regionale  screeningsorganisaties. 
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Een kwalitatief goed uitstrijkje
De meeste vrouwen vinden het laten maken van 
een uitstrijkje vervelend en zien er tegenop. Goede 
begeleiding van de vrouw en de juiste techniek van 
uitstrijken zijn belangrijk.  Een goed uitstrijkje maak 
je niet zomaar; daarvoor heb je de juiste  kennis en 
vaardigheden nodig. Ook moet je op de hoogte zijn 
van de geldende kwaliteitseisen en relevante regel
geving. De scholing Cervix screening leert dokters
assistenten een kwalitatief goed uitstrijkje te maken.

Accreditatie
De scholing Cervixscreening is geaccrediteerd voor 
doktersassistenten. Na het succesvol afronden van 
de scholing ontvangt u een certificaat van deelname 
en worden (indien van toepassing) de accreditatie
punten bijgeschreven in het kwaliteitsregister KABIZ. 


