
Gespreksvaardigheden
voor counselors

Prenatale
screening



Wat voor de een direct duidelijk is, daar moet de ander

toch iets langer over nadenken. Wil je het weten als je

ongeboren kind het downsyndroom heeft, of een andere

aandoening? Want wat doe je met de uitslag van het

onderzoek als die afwijkend is? Of kies je ervoor om niet

te testen en misschien een kindje met een aandoening te

krijgen? Dit kunnen flinke dilemma’s zijn voor zwangere

vrouwen en hun partners, en over het al of niet testen

moet dan ook een goed gesprek gevoerd worden. Dat is

het specialisme van de counselors: verloskundigen,

gynaecologen, echoscopisten en verpleegkundigen. 

Introductie

Marit Hitzert werkt bij het RIVM en was vanuit het Centrum voor

Bevolkingsonderzoek betrokken als projectleider counseling prenatale screening. 

Jacqueline Reijerink-Verheij is bestuurder bij het Regionale centrum Zuidwest

Nederland. De acht regionale centra, verenigd in de Coöperatie Landelijk Beheer

Prenatale Screening, zijn vergunninghouder als het gaat om prenatale screening. 
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“2700 counselors toetsen
in heel Nederland. Hoe
doe je dat?” 

Sinds 2017 is de NIPT toegevoegd als screeningstest voor

zwangeren, naast de combinatietest. Dat was aanleiding om

nieuwe en aangescherpte eisen te stellen aan counselors. “Uit

onderzoek en verhalen uit de praktijk bleek dat de

counselinggesprekken niet altijd helemaal verliepen zoals we

zouden willen. Daarom kwam vanuit het ministerie van VWS de

oproep om die counseling te verbeteren”, zegt Marit Hitzert,

projectleider counseling bij het RIVM. Jacqueline Reijerink, die

betrokken was namens de Regionale centra prenatale screening

vult aan: “Wij hadden als vergunninghouder voor de screening

altijd al de taak om de kwaliteit van de counseling te borgen, maar

met de invoering van de NIPT kwam ook de eis dat we counselors

echt moeten toetsen.” 

Wat volgde was een lange serie projectoverleggen en

experimenten. Jacqueline: “Want hoe doe je dat? We hebben

2700 counselors in Nederland. Hoe hou je het laagdrempelig en

behapbaar voor iedereen, zowel voor de counselor als het RIVM

en de Regionale centra? Het liefst zou je naast iedereen in de

spreekkamer gaan zitten met een checklist en kijken of en hoe de  

gespreksonderdelen aan bod zijn gekomen. Maar los van de

vraag of dat allemaal wel kan qua privacy, is dat gewoon niet

haalbaar. In wetenschappelijke setting wordt wel gewerkt met

video-opnames, maar in de praktijk is dat net zo bewerkelijk als

Counseling verbeteren

 

Zwangeren kunnen hun ongeboren

kind laten onderzoeken (screenen) op

een aantal aangeboren aandoeningen,

zoals het down-, edwards- en

patausyndroom. Dat kan met een

combinatietest of met een NIPT. Over

de keuze om te testen of niet, en zo ja

met welke methode, gaat de

counselor met de aanstaande ouder(s)

in gesprek. Die counselor is meestal

de verloskundige, maar kan ook een

echoscopist, gynaecoloog of

verpleegkundige zijn. De onderzoeken

vallen onder de Wet op het

bevolkingsonderzoek en zijn niet

verplicht. Van het Ministerie van VWS

hebben de acht Regionale centra voor

prenatale screening in Nederland de

vergunning gekregen om de

onderzoeken uit te voeren. Daarmee

hebben ze ook ook de plicht om de

kwaliteit van de counseling-

gesprekken te borgen en te toetsen. 

Prenatale screening
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"Counseling gaat verder
dan voorlichting."

Toen de keuze voor TrainTool, en daarmee voor Faculty of Skills,

gemaakt was ging het team aan de slag met het ontwikkelen van

het toetsingsprogramma. Er werd een projectteam samengesteld

met onder andere ervaringsdeskundigen en de learning designers

van Faculty of Skills. “Een van de kwaliteiten van Faculty of Skills

was dat het team van begin af aan inhoudelijk heel goed op de

hoogte was en meedacht. Ze wisten goed te benoemen wat de

pijnpunten waren”, zegt Marit. 

Learning designers

De casuïstiek voor de rollenspellen kwam rechtstreeks uit de

praktijk. Jacqueline: “De verloskundigen konden heel goed

aangeven wat ze meemaken in de praktijk. Bijvoorbeeld dat het zo

moeilijk is als iemand de taal niet goed spreekt. Hoe breng je dan

de boodschap over, en hoe kun je dan ook nog eens de diepte

ingaan? Maar ook juist de hoogopgeleide zwangere die maar blijft

doorvragen en die het naadje van de kous wil weten. Soms weet

je het als counselor zelf dan ook niet meer en kom je in het nauw.

Goede counselling gaat ook verder dan alleen voorlichting, het

overbrengen van informatie. Je moet een middenweg zien te

vinden tussen het duidelijk vertellen van je verhaal en de 

TrainTool is de software van Faculty

of Skills. In TrainTool volgen

deelnemers video rollenspellen. Ze

bekijken de video en nemen

vervolgens hun eigen reactie op

video op. Dat filmpje wordt

bekeken en van feedback voorzien

door een coach, of door onze AI-

coach Alix. Ook biedt de tool ruimte

voor extra instructievideo's, korte

tests en tips. Al meer dan 130.000

medewerkers van organisaties en

studenten in binnen- en buitenland

nemen deel aan de online

programma’s. TrainTool is

beschikbaar voor gebruik in zowel

een webbrowser, als in een app

voor smartphone of tablet.

er zelf naast gaan zitten. We hebben zelfs nog een klein

experiment gedaan met audio-opnames, maar dat bleek het ook

niet te zijn.” Marit: “We hebben echt van alles bedacht, tot en met

cliëntervaringen, mystery guests, een soort portfolio dat de

counselors zouden moeten bijhouden, noem maar op. Totdat

TrainTool naar voren kwam als optie. Toen dachten we unaniem:

dit is hoe we het voor ons zien.” 
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TrainTool



Hulp bij besluitvorming: eventuele dilemma’s bij de cliënt en haar

partner worden besproken.

Waardevrij communiceren: voorlichten en helpen bij het nemen van

een besluit, zonder dat er sprake is van enige sturing of merkbaar

eigen oordeel.

Aanpassen: de woordkeus en stijl aanpassen aan de cliënt.

Bijvoorbeeld als het gaat om opleidings- en begripsniveau, religieuze

of culturele achtergrond en eventuele bijbehorende overtuigingen. 

Informatie-uitwisseling van de counselor naar de cliënt: zorgen dat de

cliënt de juiste informatie kent en checken of de cliënt het ook

begrijpt.

Informatie-uitwisseling van de cliënt naar de counselor: door luisteren,

samenvatten, doorvragen helder krijgen wat de cliënt al weet en waar

ze al over heeft nagedacht. 

Het toetsingsprogramma dat de counselors volgen in TrainTool bestaat uit een serie van elf rollenspellen.

Die beslaan alle onderwerpen die aan bod kunnen komen in een counselingsgesprek en laten een breed

palet aan mensen zien, met uiteenlopende maatschappelijke en culturele achtergronden. De situatie begint

steeds met een zwangere, eventueel met haar partner, aan de andere kant van de tafel. Ze vertelt iets over

een van haar afwegingen, of stelt een vraag. Daarna stopt de video en springt de camera van de deelnemer

aan. Nu is het de beurt aan de counselor om een reactie te geven en die op te nemen op video. Zo wordt in

beeld gebracht hoe de counselor reageert in een praktijksituatie. 

Van tevoren is bepaald welke competenties de counselors moeten aantonen:

zwangere helpen bij het nemen van een besluit. Dus je moet goed doorvragen naar de normen en waarden

van iemand, wat iemand belangrijk vindt in het leven en waarom je wel of niet mee zou doen aan de

screening. We vragen daarmee nogal wat van de counselor.” 
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Opbouw van het toetsingsprogramma



Deelnemers aan het programma kregen feedback op hun

gespreksvaardigheden van vakgenoten, echte experts dus.

Jacqueline: “We vinden de inhoudelijke kennis zo belangrijk dat

we ervoor gekozen hebben mensen uit het vakgebied te vragen

en op te leiden. Dat waren mensen die allemaal al ervaring

hadden met training en coaching.” Faculty of Skills heeft de

kwaliteit van de feedback gemonitord. Het is immers belangrijk

dat alle deelnemers op eenzelfde manier beoordeeld worden en

ook een zelfde soort feedbackrapport ontvangen. Jacqueline:

“De feedback werd door de deelnemers enorm op prijs gesteld,

hoorden we uit het veld. Soms was er wel wat weerstand tegen

de toetsing, maar uiteindelijk kregen ze een heel mooi verslag in

handen waar ze ook echt iets mee konden in de praktijk.” 

Feedback van vakgenoten
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Na afloop van het programma waren veel deelnemers

enthousiast over de feedback, maar eerlijk is eerlijk: er was

aanvankelijk ook wel wat gemor onder de counselors. Marit

daarover: “De focus van ons projectteam ligt helemaal op de

prenatale screening, maar voor de verloskundigen,

gynaecologen, echoscopisten en verpleegkundigen is het een

heel klein onderdeel van hun werk. Er zijn ook heel veel

ontwikkelingen op het gebied van prenatale screening, die ze

allemaal moeten bijhouden. Daardoor lijkt het al snel heel veel

aandacht voor een relatief klein onderwerp. Veel mensen

hebben hun eigen praktijk, of werken in een maatschap, en zijn

dus best vrij. Als een organisatie er zich dan mee komt

‘bemoeien’ kan dat lastig zijn, helemaal als je deze gesprekken

al jaren voert.” 

“En ik vraag me ook af hoe het zou gaan als we het programma

nu zouden uitrollen”, vult Jacqueline aan. “Voor sommige

counselors was het echt eng en een grote stap om iets digitaal

en met video te gaan doen. Daar hebben we nu met z’n allen

door de coronacrisis noodgedwongen toch een flinke stap in

gemaakt. Ik denk dat de reactie van deelnemers heel anders zou

zijn in deze tijd, dan toen wij begonnen met het programma.” 

Veel ontwikkelingen



88.7% 99.3%
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Tevredenheid deelnemers

is tevreden over het

programma en geeft

een cijfer 6 of hoger

is tevreden over de

geboden coaching.

80.2% geeft zelfs een

cijfer 8 of hoger

8.1

is het gemiddelde

cijfer voor de coaching

Reviews over het programma

“Ik heb ontzettend opgezien tegen het doen van TrainTool en heb deze maximaal uitgesteld omdat ik het idee

had dat het intensief was en ik zag er tegenop om een gesprek zo op video zonder reactie op te nemen. Ook

het krijgen van de feedback vond ik spannend. Achteraf vond ik het wel meevallen en keek zelfs heel erg uit

naar de feedback. Ik denk dat de traintool niet 100% weergeeft hoe de gesprekken bij mij echt verlopen, maar

het geeft denk ik wel een redelijk beeld. Ik zit inmiddels al 9 jaar alleen in de spreekkamer en er kijkt nooit

iemand meer met me mee voor kritische feedback terwijl dat wel heel waardevol is.”

“Het is een mooie manier om de counseling op een laagdrempelig manier te

toetsen. Ik wist niet goed wat ik ervan kon verwachten, uiteindelijk viel

TrainTool mij niet tegen. Omdat het filmpjes zijn waarin je geen tegenspraak

krijgt, vind ik het soms lastig om (open) vragen te stellen en me goed in te

kunnen leven in de mensen. Ook vond ik de tijd soms aan de korte kant.”

Reviews over de coaching

"Zeer prettige, respectvolle en waardevolle feedback.

Ook de tips kan ik wat mee. Dankjewel!”

"Ik kan me vinden in de feedback. Fijne opbouwende kritiek met

pluspunten en tips waar ik verder mee kan!”"

"Respectvol , geeft me een veilig gevoel. Tips kan ik wat mee."
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Faculty of Skills is op verschillende manieren

actief in de zorgsector. Zo geven we ook

gespreksvaardighedentraining aan studenten

Geneeskunde en trainingen over Samen

Beslissen aan medisch professionals.

Benieuwd naar onze werkwijze, een demo of

wil je meer weten over hoe TrainTool werkt?

Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Meer weten?
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“Het mooie aan dit project is dat onze TrainTool software de

oplossing bleek voor een probleem dat niet op te lossen leek.

Het succes van dit project toont wel aan dat

gespreksvaardigheden echt te oefenen zijn via onze online

tooling. Daar zijn we enorm trots op.”

https://www.linkedin.com/in/irene-van-vliet-6aa311b/
http://www.faculty.nl/
http://www.faculty.nl/

