Basiscursus
Counselen over Prenatale Screening

23 september 2022
Locatie Zwier
Winkeldijk 20A
3645 AP Vinkeveen
www.zwier.nl
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_______________Inleiding
Basiscursus ‘Counselen over Prenatale Screening’
Prenatale screening valt onder de Wet Bevolkingsonderzoek. In de kwaliteitseisen voor
counselors wordt onder andere aangegeven dat de counselor een overeenkomst dient aan te
gaan met het Regionaal Centrum, aan welke opleidingseisen de counselor moet voldoen en
waaruit de werkzaamheden bestaan. Voor meer info zie de website van het RIVM.
Hoewel counselen een belangrijk onderdeel van de dagelijkse activiteiten van een verloskundig
zorgverlener uitmaakt, vereist een goed counselinggesprek op dit gebied soms net wat extra
kennis en vaardigheden dan in andere situaties het geval is. Het gaat om een vrij complexe
materie die continu in ontwikkeling is en waarbij zowel het recht op niet weten, als ook het bieden
van een correcte pre- en post-test counseling voor iedereen uitdagend kan zijn.
In dat kader heeft Amsterdam UMC in samenwerking met de Verloskunde Academie Amsterdam
een basiscursus ‘Counselen over Prenatale Screening’ opgezet. In deze cursus zullen allerlei
aspecten van counselen aan de orde komen.
Tijdens de Counseling Prenatale Screening (CPS) leer je op een adequate manier de zwangere
te ondersteunen bij de keuzes en gevolgen van prenatale screening op het syndroom van Down,
Edwards en Patau (NIPT), en screening op structurele afwijkingen (oa neurale buisdefecten)
(Structureel Echoscopisch Onderzoek). Daarnaast raak je op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen en stand van zaken met betrekking tot prenatale screening.
De ochtendsessie bestaat uit presentaties met de volgende onderwerpen:
• Prenatale screeningstesten (met name NIPT)
• 1e en 2e trimester SEO onderzoek
• Chromosomale afwijkingen en laboratoriumtechnieken
• Counseling in de praktijk
• Counselingprincipes

In de middag wordt er geoefend met professionele trainingsactrices. De cursisten kunnen
desgewenst zelf casuïstiek inbrengen die in de vorm van rollenspelen wordt geoefend.
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Voor wie?
De basiscursus counseling prenatale screening is bedoeld voor zorgverleners/verloskundigen die
willen gaan starten met counselen over prenatale screening, met uitzondering van zorgverleners
die het afgelopen studiejaar zijn afgestudeerd aan een in Nederland erkende Verloskunde
opleiding. Voor zorgverleners die > 1 jaar er tussenuit zijn geweest, kan de basiscursus als
opfrisser gezien worden.
Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 280,- per persoon inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en
lunch. Voor interne deelnemers bedragen de kosten € 260,-. Graag dit vermelden op het
inschrijfformulier.
Deelname
Vanwege het interactieve karakter van deze cursus is het aantal deelnemers beperkt tot
maximaal 20 deelnemers.
Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd door de KNOV (6 punten).
Certificaat
Na afloop van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat wanneer aan alles gestelde
voorwaarden is voldaan. Met dit certificaat kan bij een regionaal centrum een
kwaliteitsovereenkomst voor counseling worden aangevraagd. Klik op onderstaande link voor een
overzicht van de regionale centra: https://www.peridos.nl/contact/

Organisatie en inlichtingen:
Amsterdam UMC locatie AMC
Angelique Hartman, cursuscoördinator
E. a.n.hartman@amsterdamumc.nl

Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
T. (020) 5662357

Pagina 3

___________________ Docenten
Mw. dr. I.H. Linskens

Perinatoloog Amsterdam UMC locatie VUmc

Mw. dr. C.J. Bax

Perinatoloog Amsterdam UMC locatie AMC

Mw. dr. N. Kok

Gynaecoloog Amsterdam UMC locatie AMC

Mw. dr. L. Martin

Psycholoog, docent/onderzoeker AVAG/Midwifery Science,
Amsterdam UMC locatie VUmc

___________________ Cursuscommissie
Mw. dr. I.H. Linskens

Perinatoloog Amsterdam UMC locatie VUmc

Mw. dr. C.J. Bax

Perinatoloog Amsterdam UMC locatie AMC

Mw. A.N. Hartman

Cursuscoördinator Amsterdam UMC locatie AMC
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_______________Programma

08:45 – 9:00

Registratie en ontvangst

Ochtendprogramma
09:00 – 09:05

Opening

09:05 – 09:30

intro-Quiz

09.30 - 10.00

Achtergrond screening
Mw. dr. I.H. Linskens, Mw. dr. C.J. Bax

10:00 – 11:00

Kwaliteitseisen counseling
Mw. dr. I.H. Linskens, Mw. dr. C.J. Bax

11:00 – 11:15

Pauze

11:15 - 11:45

Ethiek en levensvragen
Mw. dr. L. Martin

11:45 – 12.30

Risico-communicatie en besluitvorming
Mw. dr. L. Martin

12:30 - 13:00

Lunchpauze

Middagprogramma
13:00 – 14:00

Video en communicatie model
Mw. dr. L. Martin

14:00 – 15:15
15:15 – 16:45

Rollenspellen met actrices 1e sessie
Rollenspellen met actrices 2e sessie
+ nabespreking van diverse cases

16:45 - 17:00

Quiz, Evaluatie en afsluiting
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_______________Algemene informatie
Doelgroepen
Deze cursus is bedoeld voor verloskundig zorgverleners die in de dagelijkse praktijk counselen
over de mogelijkheden van prenatale screening.
Voorkennis / voorbereiding

Cursisten hebben het Webinar ETSEO gevolgd en de e-learning/toets PNS afgerond. U gelieve het
bewijs/certificaat voorafgaand aan de cursus te mailen naar de cursuscoördinator. Het doorlopen van de
nieuwe e-learning (incl. toets) duurt ongeveer vier uur. Er worden 30 vragen voorgelegd en men is
geslaagd bij 24 vragen goed (80%).
De e-learning en de toets staan op pns.nl.
Het algemene webinar eerste trimester SEO (on demand te bekijken).

Locatie
De cursus vindt plaats op vergaderlocatie Zwier, Winkeldijk 20A, 3645 AP Vinkeveen
Bereikbaarheid/parkeren
Locatie Zwier is goed bereikbaar per auto, maar lastig bereikbaar met het OV. Parkeren is gratis!
Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
(KNOV) met 6 punten.
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 280,-. Dit bedrag is incl. nascholingscertificaat, koffie, thee en
biologische lunch. U ontvangt per mail een factuur voor de inschrijfkosten.
Indien u voor accreditatie in aanmerking wilt komen, verzoeken wij u uw BIG-nummer op het
inschrijfformulier in te vullen. Zonder dit nummer kunnen wij de presentie niet verwerken en
worden er géén accreditatiepunten bijgeschreven.
Annulering
Annulering van uw registratie dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering van uw registratie
< 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt € 35, - aan administratiekosten in rekening
gebracht, tenzij u Corona gerelateerde klachten hebt.
Klachtenregeling
Voor een zorgvuldige omgang met de deelnemers aan deze cursus, is het gewenst dat deze zich
met eventuele klachten over de uitvoering daarvan schriftelijk kunnen wenden tot de
cursuscoördinator. Indien bespreking van hun onvrede met de cursuscoördinator niet tot een
bevredigend resultaat leidt, kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van Amsterdam
UMC.
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