We gaan nu over naar een belangrijk onderdeel van het landelijk
screeningsprogramma namelijk de counseling.
In een korte tijd zijn op dat gebied veel veranderingen en ontwikkelingen, zoals onder
andere de vaardigheidstraining en de aankomende counselingstoets.
We hebben Linda Martin en Marie-Louise Heijnen van het RIVM bereid gevonden
jullie hier over te vertellen, waarvoor hartelijk dank.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst heb ik overleg gehad met Linda en Marie-Louise
en het lijkt ons een goed plan om jullie eerst even mee nemen waarom de counseling
zo’n belangrijk en waardevol gesprek is, zodat jullie ook begrijpen waar deze
veranderingen en ontwikkelingen vandaan komen en niet zo maar uit de lucht kunnen
vallen.
Dat stukje, staat niet op het programma, neem ik vanmiddag voor mijn rekening,
waarna zij hier op doorgaan.
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We zijn ons er van bewust dat counseling prenatale screening slechts 1 van de taken
van jullie verloskundig zorgverleners is.
We realiseren ons ook dat jullie in jullie drukke dagelijkse praktijk je er wellicht niet
altijd even bewust zijn dat we allemaal samen een landelijk screeningsprogramma
vormgeven.
Het zijn roerige tijden in de geboortezorg, waarin veel van jullie wordt gevraagd o.a.
gebied van integrale samenwerking, veranderende wetgeving (AVG) en de invoering
van de NIPT april vorig jaar natuurlijk een grote verandering.
Daarnaast zijn in het programma prenatale screening de kwaliteitseisen
aangescherpt voor de counseling:
1. ruimte voor een counselingsgesprek van 30 minuten,
2. een counselingsgesprek los van de intake
3. een verplichte vaardigheidstraining.
4. Vanaf 2019 komt er ook een toets op counselingsvaardigheden. Waarover later
dus meer.
NB. Counselors zijn vaak verloskundigen (niet altijd, ook gynaecologen, echoscopisten
en verpleegkundigen, en enkele huisartsen counselen); we gebruiken waarschijnlijk
beiden woorden door elkaar.
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Waarom nu zo veel aandacht voor counseling prenatale screening?

3

4

Door de komst van de NIPT kunnen ouders ook nog kiezen of ze nevenbevindingen
willen weten.
Een lastig onderwerp dat vaak moeilijk uit te leggen blijkt te zijn.
Counselen voor prenatale screening is dus nadrukkelijk óok hulp bieden bij
besluitvorming, en niet alleen informeren.
Vandaar dat counselen prenatale screening echt wat anders is dan b.v. informeren
over andere onderwerpen die in een zwangerschap van belang zijn (voeding,
pijnbestrijding, borstvoeding),
Dat komt omdat keuzes bij prenatale screening raken aan iemands waarden en
normen, aan iemands levensbeschouwing.
Dit alles bij elkaar stelt dus hoge eisen aan de counseling prenatale screening en aan
de vaardigheden van counselors.

5

Vandaar dat counselen prenatale screening echt wat anders is dan b.v. informeren
over andere onderwerpen die in een zwangerschap van belang zijn (voeding,
pijnbestrijding, borstvoeding),

Dit alles bij elkaar stelt dus hoge eisen aan de counseling prenatale screening en aan
de vaardigheden van counselors.

6

Doel van het overheidsprogramma prenatale screening is dat zoveel mogelijk
zwangeren (en hun partners) een geinformeerde keuze maken over wel of niet
prenatale screening.
Dus een keuze die past bij hun waarden en normen en levensbeschouwing.
Daar is de counseling dus op gericht, en daaruit volgt ook het belang van het
counselingsgesprek.

Het succes van het screeningsprogramma is het beste te beoordelen aan de hand
van het percentage zwangeren dat een goed geïnformeerde keuze heeft gemaakt,
een keuze die past bij hun waarden en normen. Het gaat dus niet om het absolute of
relatieve aantal zwangeren dat zich laat screenen of het aantal voorkómen geboorten
van kinderen met een ernstige aandoening of afwijking.
De counselor speelt hierbij met een goed counselingsgesprek een cruciale rol!
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Sinds 2007 hebben verloskundig zorgverleners de specialistische taak om te
counselen over prenatale screening.
Het grootste deel van de zwangeren start bij de verloskundigen.
Verloskundig zorgverleners kennen de zwangeren vaak goed en uit onderzoek blijkt
dat de unieke relatie tussen verloskundig zorgverlener en zwangere belangrijk is voor
een geslaagde counseling [ref].
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Omdat goede counseling zo belangrijk is voor een geinformeerde keuze, en
omdat een geinformeerde keuze de kern van het programma is,
heeft het RIVM kwaliteitseisen voor counseling geformuleerd en aangescherpt.
Dat heeft het RIVM gedaan met werkgroepen met daarin verloskundig zorgverleners
en afgevaardigden van RC’s, KNOV, NVOG, BEN, NHG en de VSOP.
1 Ruimte voor een counselingsgesprek van 30 minuten, zodat er tijd is voor zowel het
uitwisselen van informatie als het bieden van hulp bij besluitvorming
2 Een apart counselingsgesprek, los van de intake, zodat het gesprek één focus heeft
en ouders niet te veel informatie in één keer krijgen
3 Een minimum van 50 gesprekken per jaar, om voldoende vaardigheden en ervaring
te behouden
4 vaardigheidstraining volgens registratie in Peridos heeft landelijk slechts 50% van
de counselors deze verplichte training gevolgd; moet voor eind van het jaar (wsch
onderregistratie en sommigen hebben zich opgegeven voor een training in nov. of
dec.)
5 nieuwe toets counselingsvaardigheden, waar we straks meer over vertellen.
Onderzoek gaf namelijk aan dat zwangeren behoefte hebben aan betere
ondersteuning bij het maken van soms lastige keuzes.
Daarom is dus een verbeterslag van de kwaliteit van de counseling ingezet.
Een van die verbeterslagen die is ingezet is de vaardigheidstrainingen.
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Ik geef graag het woord nu aan Linda Martin van de AVAG om jullie hier iets meer
over te vertellen.
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Vaardigheden
Het voeren van een goed counselingsgesprek over een ethisch beladen onderwerp
vraagt ook om specifieke vaardigheden van de counselors. Zoals gezegd, gaat het niet
alleen om informatie-uitwisseling tussen counselor en zwangere en andersom. Het
gaat ook om hulp om een besluit te kunnen nemen, het sociaal cultureel aanpassen
aan de zwangere, de juiste kennis toepassen én waardenvrij communiceren. Tijdens
de vaardigheidstraining die counselors voor het einde van 2018 gevolgd moeten
hebben kunnen deze vaardigheden worden geoefend. De training bestaat uit
rollenspellen met een actrice en is tot stand gekomen in een samenwerking tussen
verloskundig zorgverleners, regionale centra en het RIVM. Zij zijn gekomen tot
eindtermen, waarmee de verloskundig opleidingsinstituten invulling hebben gegeven
aan de training.

10

Vaardigheden
Het voeren van een goed counselingsgesprek over een ethisch beladen onderwerp
vraagt ook om specifieke vaardigheden van de counselors. Zoals gezegd, gaat het niet
alleen om informatie-uitwisseling tussen counselor en zwangere en andersom. Het
gaat ook om hulp om een besluit te kunnen nemen, het sociaal cultureel aanpassen
aan de zwangere, de juiste kennis toepassen én waardenvrij communiceren. Tijdens
de vaardigheidstraining die counselors voor het einde van 2018 gevolgd moeten
hebben kunnen deze vaardigheden worden geoefend. De training bestaat uit
rollenspellen met een actrice en is tot stand gekomen in een samenwerking tussen
verloskundig zorgverleners, regionale centra en het RIVM. Zij zijn gekomen tot
eindtermen, waarmee de verloskundig opleidingsinstituten invulling hebben gegeven
aan de training.

11

De bijscholingen richten zich vooral op vaardigheden die helpen bij deze
ondersteuning
Deze vaardigheden zijn aan te leren door oefening
In de bijscholing ligt het accent op oefenen

12

13

Een groot deel van de counselors is aanvankelijk sceptisch, ‘een verplichte training
terwijl ik dagelijks counsel.’
Na afloop van de vaardigheidstraining is meer dan 95% positief.
Er is wel aanleiding voor aanpassing van de training de volgende keer, zowel
organisatorisch als inhoudelijk.
Inhoudelijk waren sowieso al aanpassingen gepland om de training mee te laten
ontwikkelen met de counselors.
Het is belangrijk om voor het einde van dit jaar de vaardigheidstraining gevolgd te
hebben en te zorgen dat dat geregistreerd is in Peridos.
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Bij de eerste trainingen begreep niet iedereen het doel : “Waarom moet ik op
vaardigheidstraining, ik counsel toch dagelijks over van alles?”. Maar na afloop van de
training zijn de meeste deelnemers positief.
Een greep uit de reacties bij de evaluatie door de opleidingsinstituten na 3-4
maanden: “ik had van te voren……………………..met begeleiden keuzeproces”
Er zijn ook zaken die aanleiding geven tot verandering tijdens bij de volgende ronde:
inhoudelijke onderwerpen zoals nevenbevindingen bij de NIPT en het SEO vonden
sommige deelnemers onderbelicht, en de organisatie verliep niet altijd vlekkeloos.

Door sommige deelnemers werden hoge kosten ervaren.
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Vanaf volgend jaar komt er een toets op counselingsvaardigheden bij. Waarom vraag
je je wellicht af?
Goed om iets over de formele achtergrond van het programma te vertellen.
Jacqueline vertelde al: prenatale screening is een landelijk overheidsprogramma. Om
prenatale screening te mogen organiseren is een vergunning nodig van VWS. Die
hebben de acht RC’s. Op basis van die vergunning sluiten de RC’s overeenkomsten af
met counselors, omdat je als zorgverlener wettelijk gezien alleen mag counselen voor
prenatale screening als je een overeenkomst hebt om dit te mogen doen. De RC’s
geven deze overeenkomsten af aan verloskundig zorgverleners die kunnen counselen,
echoscopisten, zorginstellingen en laboratoria voor de NIPT en combinatietest. Daar
hoort bij dat de RC’s de kwaliteit moeten toetsen. Tot nu toe deden zij dit voor
counselors alleen op organisatie niveau, en bij de echoscopisten ook inhoudelijk,
vanaf 2019 worden counselors op counselingsvaardigheden getoetst.
Het was een zoektocht naar een geschikte methode, welke zowel betrouwbaar meet
maar ook niet te veel tijd kost voor counselors.
De projectgroep, bestaande uit verloskundig zorgverleners en afgevaardigden van de
KNOV, NVOG, Regionale Centra en Opleidingsinstituten verloskunde heeft nagedacht
over een geschikte methode.
Besproken methodes waren onder andere portfolio’s en het opnemen en vervolgens
transcriberen van een counselingsgesprek. De projectgroep was het er over eens dat
dit geen geschikte methodes zijn.
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Uiteindelijk is vanuit het RIVM een offerteprocedure gestart om na te gaan of er in
markt een geschikte methode wordt aangeboden. Meerdere partijen hebben een
offerte ingestuurd om een toetsmethode te ontwikkelen.
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Hieruit is TrainTool gekozen: een methode om gemakkelijk en flexibel te toetsen.
Traintool is een al bestaande toetsmethode. Het wordt bijvoorbeeld al jaren met
succes ingezet onder apothekers voor het trainen van gedrag en communicatie.
In een samenwerking tussen Traintool en de projectgroep is het toetskader
vastgesteld, het uitgangspunt voor deze toets.
De toets is gebaseerd op een zestal competenties, welke gespecificeerd zijn in te
vertonen gedragscriteria. Vanuit deze competenties en criteria zijn rollenspellen
ontwikkeld.
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De toets is gebaseerd op de volgende competenties:
1. Informatieuitwisseling counselor - cliënt
2. Informatieuitwisseling cliënt - counselor
3. Hulp bij besluitvorming
4. Waardenvrij communiceren
5. Sociaal cultureel aanpassen
6. Kennis toepassen (deze competentie heeft een andere status: telt niet mee maar er
wordt in de feedback wel aangegeven als er onjuiste kennis is overgedragen)
De competenties zijn geoperationaliseerd in gedragscriteria door de projectgroep
met daarin verloskundig zorgverleners. Ter illustratie, een van de competenties
is ‘waardenvrij communiceren’ en een bijbehorend gedragscriterium is: ‘ de
deelnemer spreekt in neutrale bewoordingen over het dilemma van de cliënt’.
De hieruit ontwikkelde rollenspellen zijn online; het betreft opgenomen
cliëntsituaties (bedacht in de projectgroep vanuit de praktijk van de verloskundig
zorgverleners) met een heldere ‘call for action’ waarop de deelnemer aan de toets
direct reageert middels een opname met de eigen camera. Ik laat zo een voorbeeld
filmpje zien, zodat het duidelijker wordt.
De tool is te gebruiken op elk gewenst moment van de dag en op locatie.
Met deze nieuwe interactieve toets laat de counselor zien welke vaardigheden zij
beheerst in verschillende situaties. Dat gebeurt door te reageren op korte
videofragmenten, waarbij de counselor haar eigen reactie filmt.
De toets bestaat uit 11 filmpjes: korte fragmenten uit verschillende
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counselingsgesprekken. Dit duurt 45-60 minuten en hiervoor is accreditatie
aangevraagd.
De counselor krijgt uitgebreide feedback op het toetsresultaat; er wordt gekeken of
de counselor de verwachte gedragscriteria laat zien en krijgt geschreven feedback
wat goed ging en wat verbeterd kan worden, per competentie.
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Een demo van de toets. Situatie in praktijk is wel wat dik aangezet (gebruikt bij
offerteprocedure door partij die de toets ontwikkeld), dit is bij de echte toets niet zo.
Toelichting bij filmpje geven
Tot 2,05 filmpje laten zien
Voor als link niet werkt: https://youtu.be/K9YJlooGbH8
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Na het afronden van de toets gaat één van de beoordelaars aan de slag. De
beoordelaars zijn allemaal verloskundig zorgverleners die ook geschoold zijn als
coach/beoordelaar.
Hier zien we een voorbeeld van de algemene feedback; eerst de score, daarna wat
goed ging, gevolgd door tips voor verbetering.
Naast deze algemene feedback ontvang je als counselor ook een score en feedback
per competentie.
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De toets is deze zomer getest in een pilot onder 50 counselors. De evaluatie heeft
recent plaatsgevonden en samen met de projectgroep wordt nu verder gewerkt aan
de implementatie.
Een overzicht van de reacties uit de pilot: duidelijke feedback, onnatuurlijk, nuttige,
positieve en veilige methode, interactie ontbreekt, weinig tijd voor reactie.
Deze en ook andere feedback nemen we ter harte.
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Besluit voor de kerst, proces is als volgt.
In alle gremia zitten o.a verloskundigen en gynaecologen.
(geen inhoudelijke info geven, ik wil het proces niet verstoren en geen verwachtingen
wekken die dan mogelijk later bijgesteld moeten worden)
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Omdat de verbetering van de kwaliteit van de counseling een gezamenlijk leerproces
is, vindt begin 2019 een procesevaluatie plaats om na te gaan of de aanpak om de
kwaliteit van de counseling te verbeteren op de juiste wijze en naar tevredenheid is
uitgevoerd. Wat gaat goed, wat valt tegen of lukt niet? Zo krijgen we een beeld van
de uitvoering en succes- en verbeterfactoren. Deze input wordt gebruikt om het
pakket aan maatregelen gaandeweg bij te sturen, om de kwaliteit van de counseling
én de praktische uitvoerig ervan te optimaliseren.
De procesevaluatie zal door een onafhankelijke partij in opdracht van het RIVM
uitgevoerd worden. De procesevaluatie zal waarschijnlijk bestaan uit een combinatie
van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het kwantitatieve onderzoek, met behulp
van een vragenlijst, om een breder beeld te krijgen van alle ervaringen en kwalitatief
onderzoek, met behulp van interviews/focusgroepen om meer diepte, meer beeld en
geluid aan het kwantitatieve onderzoek te geven.
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Naast het actief feedback ophalen met een procesevaluatie, net als op
regiobijeenkomsten met deze presentatie, horen de RC’s, beroepsverenigingen,
opleidingsinstituten en het RIVM nu ook al het e.e.a. terug van de counselors:
Veel positieve reacties, maar ook vragen over de hoeveelheid en het nut van de
bijscholingen prenatale screening. Daarom hebben onder andere het RIVM, de KNOV,
de NVOG en de Regionale Centra kritisch gekeken naar de nieuwe bijscholingsronde
2019-2020. Het counselen over nevenbevindingen krijgt meer aandacht, omdat veel
verloskundigen dat ingewikkeld vinden. De eisen aan bijscholing zijn aangepast en het
aantal te behalen accreditatiepunten voor de prenatale screening wordt iets verlaagd
en anders ingedeeld.
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Het plaatje voor de bijscholingsronde 2019-2020 ziet er als volgt uit:
De reguliere theoretisch bijscholing (3 punten) komt per 2019 te vervallen. Deze
bestond in 2017 uit NIPT bijeenkomst, nu geen groot theoretisch onderwerp.
Op basis van procesevaluatie wordt ook besloten hoe de vaardigheidstraining wordt
vormgegeven in 2020 (nader te bepalen aantal punten).
De DIN (digitale individuele nascholing prenatale screening) wordt in samenwerking
met verloskundigen omgezet in een gebruiksvriendelijke e-learning (3 punten).
Scholing op het gebied van counseling (bv. themabijeenkomsten georganiseerd door
het Regionaal Centrum) (2 punten).
Toets counselingsvaardigheden wordt per 2019 toegevoegd, hiervoor is accreditatie
aangevraagd bij BEN; KNOV en NVOG geven 2 punten.
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Het verbeteren van de kwaliteit van de counseling is een gezamenlijk leerproces in
het landelijke overheidsprogramma prenatale screening.
Hopelijk hebben we met deze presentatie laten zien met welke zorgvuldigheid en
noodzaak deze verbetering wordt vormgegeven.
Het Regionaal Centrum en het RIVM houden jullie op de hoogte van de uitkomsten
van de procesevaluatie en de verdere ontwikkelingen. Dus houdt onze
nieuwsbrieven goed in de gaten!
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