Kwaliteitseisen counseling prenatale screening aangepast
Van de counselors prenatale screening is de afgelopen jaren veel gevraagd. Min of meer gelijk met
de invoering van de NIPT als eerste screeningstest zijn de kwaliteitseisen counseling aangescherpt
in het voorjaar van 2017. Er werd onder andere een verplichte vaardigheidstraining
geïntroduceerd en de praktijkorganisatie moest aangepast worden. In 2019 is er een evaluatie
uitgevoerd om na te gaan hoe counselors de aangescherpte kwaliteitseisen in de praktijk brengen
en waar zij tegenaan lopen. Naar aanleiding van de procesevaluatie, gesprekken met counselors
en de mogelijke start van de 13-wekenecho is met de partijen die betrokken zijn bij de prenatale
screening kritisch gekeken naar wat er wordt gevraagd van de counselors prenatale screening én
waar behoefte aan is. De signalen zijn serieus genomen en de eisen zijn in overleg met o.a.
Regionale Centra, KNOV en NVOG aangepast.
Wat zijn de ervaringen van counselors?
De teneur is dat veel counselors de huidige eisen in het kader van de prenatale screening (te) veel,
en in de praktijk lastig uitvoerbaar vinden. Counselors zijn over het algemeen wel positief over de
inhoud van de scholing. Het rapport van de procesevaluatie dat uitgevoerd is door
Onderzoeksbureau Blauw en waar meer dan 1100 counselors aan hebben deelgenomen is op de
website van het RIVM te vinden.
Hoe ziet de aangepaste bijscholingsronde 2019-2020 eruit?
Met bovenstaande input en de verwachte introductie van de 13-wekenecho is de bijscholing voor de
huidige ronde 2019-2020 aangepast. Er wordt uitgegaan van professionele autonomie van de
counselors. Hierdoor is er meer keuze voor de counselors. Voor de volgende bijscholingsronde (2021
en verder) wordt aan de hand van de resultaten van de procesevaluatie gekeken naar hoe de
inrichting in de toekomst verder vorm te geven. Het uitgangspunt van het toetsen van de counseling
blijft overeind. Informatie hierover volgt in de loop van 2020.
Bijscholingsronde 2019-2020
Counselors krijgen voor de bijscholingsronde 2019-2020 de keuze om minimaal twee van de drie
optionele bijscholingsonderdelen te volgen, daarnaast houden we rekening met bijscholing voor de
13-wekenecho (niet optioneel):
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Wat

Aantal accreditatiepunten

Optioneel*:

3

1) E-learning prenatale screening voor counselors
Optioneel*:

2

2) Scholing op het gebied van prenatale screening
(bv regiobijeenkomsten georganiseerd door het Reg. Centrum)
Optioneel*:

2

3) Toets counselingsvaardigheden (TrainTool)**
Niet optioneel:
Bijscholing 13-wekenecho***
-

Module e-learning 13-wekenecho
Regio-bijeenkomst

1
2

* De counselor kiest minimaal 2 van de 3 optionele bijscholingsonderdelen in 2019-2020.
** Niet optioneel voor de counselor die in 2019 en 2020 35-50 counselingsgesprekken per jaar
voert.
*** Naar verwachting eind 2020, aantal accreditatiepunten is een inschatting.
Counselors die Traintool al hebben gemaakt in 2019, hoeven daarnaast dus nog maar 1 van de 2
andere optionele bijscholingen te maken plus de bijscholing 13-wekenecho. Wij raden counselors
aan zoveel mogelijk deel te nemen aan Traintool, zodat informatie verkregen kan worden voor
scholingsprogramma’s op maat in de toekomst. Bovendien hebben counselors dan al een keer
ervaring opgedaan met deze vorm van toetsen.
Wat zijn de aanpassingen aan de organisatorische eisen?
Naast de eisen aan de bijscholing zijn ook de organisatorische eisen herzien.
-

-

-

Er wordt al langer gesproken over de eis van 50 gesprekken per counselor, die voor
counselors niet altijd haalbaar is. Er volgt een opdracht voor een wetenschappelijk
onderzoek naar een juiste norm voor de toekomst. In 2019-2020 geldt voor counselors die
tussen de 35-50 counselingsgesprekken voeren dat zij Traintool moeten maken om zo
feedback te krijgen op hun vaardigheden. Counselors die minder dan 35
counselingsgesprekken voeren voldoen niet aan de eisen.
De eis van het tijdsslot van minimaal 30 minuten voor een counselingsgesprek blijft
behouden. Dit wil niet zeggen dat er ook altijd 30 minuten aan het gesprek besteed moet
worden, die ruimte moet wel beschikbaar zijn. Soms duurt een gesprek langer dan 30
minuten. Het gaat hier om een gemiddelde.
De kwaliteitseis dat de counseling in een apart gesprek moet plaatsvinden (los van de
intake), wordt een advies. Informatie-overload bij de cliënt moet worden voorkomen,
daarom hierbij adviezen voor de inrichting van het spreekuur.

Een overzicht van de nieuwe kwaliteitseisen counseling prenatale screening is ook te vinden op de
website van het RIVM.
Aan de regionale centra is gevraagd uitvoering te geven aan de gewijzigde eisen.
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