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Inleiding
Counseling van chronische hepatitis-B dragers maakt een substantieel onderdeel uit van de werkzaamheden van medewerkers infectieziektebestrijding van een GGD. Bij elke chronische hepatitis-B drager is 
de counseling gericht op bron- en contactopsporing en het voorkómen van verdere transmissie door hygiënemaatregelen, condoomgebruik en screening en vaccinatie van risicocontacten. Ook maakt de 
noodzaak van regelmatige controle door de huisarts en/of verwijzing naar de specialist deel uit van de counseling.
Eind 2006 kozen de drie GGD-en van de provincie Utrecht (GGD Eemland, GG&GD Utrecht en GGD Midden-Nederland) ervoor om in 2007 te gaan counselen via de ‘Rotterdamse methode’ (Handleiding voor 
counseling van chronisch Hepatitis B Virus dragers. GGD Rotterdam en omstreken, maart 2006). In vergelijking met de gangbare werkwijze binnen de drie GGD-en, gaat de ‘Rotterdamse methode’ uit van 
twee gesprekken met een chronische hepatitis-B drager in plaats van één. De handleiding beschrijft de doelen van de counseling in concreet, beoogd gedrag en geeft per gedragsdoel voorbeelden van 
gespreksvoering en aandachtspunten. Dat de ‘Rotterdamse methode’ gebruik maakt van de technieken van motiverende gespreksvoering (‘motivational interviewing’) is in de voorbeelden goed te zien. 

Eerste resultaten
Ruim een half jaar na de start is duidelijk dat geen van de sociaal verpleegkundigen terug wil naar de oude werkwijze. Op dat moment waren er 41 zelfevaluaties ingevuld. Het merendeel daarvan betrof 
meldingsplichtige casus (29 van de 41; alleen chronische hepatitis-B dragers die voor het eerst in Nederland bekend worden zijn meldingsplichtig; niet meldingsplichtige casus betreffen dus al bekende 
chronische hepatitis-B dragers). De zelfevaluaties betroffen 27 keer een eerste gesprek en 14 keer een tweede gesprek. Afgezien van het feit dat niet alle sociaal verpleegkundigen meteen overstapten op 
twee gesprekken en sommige cliënten geen tweede gesprek wilden, bleek uit nadere analyse dat bij niet meldingsplichtige chronische hepatitis-B dragers in vergelijking met meldingsplichtige, vaker geen 
tweede gesprek werd gevoerd. Zij zijn waarschijnlijk al eerder gecounseld. De duur van de gesprekken varieerde van 15 tot 90 minuten, met een mediane gespreksduur van 45 minuten. Het tweede gespek 
duurde duidelijk korter dan het eerste gesprek (gemiddeld 32,5 respectievelijk 49 minuten).
Omdat taal een belangrijke invloed kan hebben is gevraagd naar het gebruik van tolken. Bij 6 gesprekken was die – al dan niet telefonisch – aanwezig. De talen die gesproken werden waren engels, chinees, 
turks, spaans en frans. Hoewel een officiële tolk dus niet vaak gebruikt wordt, blijken taalproblemen toch vaker een probleem. Op de vraag of er sprake was van bijzondere omstandigheden werd 12 keer 
bevestigend geantwoord. Naast het gegeven dat het gesprek in detentie (2 keer) of een asielzoekerscentrum (1 keer) plaatsvond, werd 5 keer een taalprobleem benoemd, zoals echtgenoot tolkte, partner 
vertaalde, wat cliënt niet begreep (Ghanees dialect), moeilijk verstaanbaar en spreekt matig nederlands. 
Het toepassen van de technieken van motiverende gespreksvoering vereist tijd. Op de vraag in hoeverre het gelukt is om de technieken van ‘Motivational Interviewing’ toe te passen (open vragen stellen, 
ondersteunen en bevestigen, regelmatig samenvatten, reflectief luisteren en uitnodigen tot veranderingsuitspraken) wordt slechts 7 van de 41 keer grotendeels wel / helemaal geantwoord. Het vaakst 
(21 van de 41 keer) wordt aangegeven dat dit deels wel / deels niet het geval is. Wel was men het vaakst tevreden over het gesprek in het geheel genomen: 21 van de 40 keer (1 niet ingevuld). Slechts 
2 keer was men ontevreden, terwijl men 17 keer niet ontevreden, maar ook niet tevreden was. 

Tien medewerkers infectieziektebestrijding van de drie GGD-en vulden de evaluatie bij aanvang van en na de driedaagse training ‘Motiverende Gespreksvoering’ in. 

 

  

Figuur 1. Begin- en follow-up meting

Figuur 1 laat duidelijke verschillen zien tussen de begin- en follow-up scores bij de vragen 1, 2 en 4. De driedaagse training en de aandacht voor de ‘Rotterdamse methode’ hebben er blijkbaar toe geleid 
dat men vindt genoeg informatie gekregen en onthouden te hebben om de handleiding goed te gebruiken. Ook heeft men duidelijk meer vertrouwen in eigen kunnen tav het bedoelde gebruik van de hand-
leiding en heeft men ruim voldoende steun ervaren bij het gebruik ervan. Ondanks het kleine aantal medewerkers (10) zijn deze verschillen significant (gepaarde t-toetsen; p< 0,05).
De verschillen bij de vragen 3, 5 en 6 zijn veel minder groot en zijn bij toetsing dan ook niet significant. Wel geldt tav deze items dat de beginscore al hoog was; het is dan moeilijker om een verbetering te 
bewerkstelligen. Dit geldt voor de vaardigheden die men in huis heeft om de handleiding te gebruiken, voor het nut van de handleiding en voor de invloed van de collega’s. 

Tot slot nog wat meer kwalitatieve gegevens over het implementatietraject. Tijdens het casuïstiekoverleg kwam meermalen naar voren dat de technieken van motiverende gespreksvoering bij taalproblemen 
moeilijk toe te passen zijn. Men heeft dan de neiging om terug te vallen op de oude werkwijze: het (eenzijdig) geven van voorlichting en het organiseren van de screening en vaccinatie van risicocontacten. 
Niet duidelijk is wat hiervoor de beste aanpak of oplossing is. Ook blijkt dat het trainen van de medewerkers in het werken met de handleiding en het toepassen van de verschillende technieken doorlopend 
aandacht verdient. Niet alleen zijn er personeelswisselingen, maar ook blijkt in de praktijk van alledag dat zonder regelmatige aandacht hiervoor het counselen op de nieuwe manier verwatert. Bijscholing 
en intercollegiale toetsing kunnen hier perspectief bieden.

Samenvattende conclusies
In 2007 zijn de medewerkers infectieziektebestrijding van de drie GGD-en van de provincie Utrecht overgestapt op de ‘Rotterdamse methode’ om chronische hepatitis-B dragers te counselen. Om na te gaan 
of deze methode inderdaad tot verbetering van de counseling leidt – althans volgens de medewerkers infectieziektebestrijding – en de invoering ervan te stroomlijnen is een implementatietraject opgezet. 
Deze voorzag in een training in de handleiding, een driedaagse training ‘Motiverende Gespreksvoering’ en structurele aandacht voor de nieuwe methode tijdens casuïstiekoverleg. Ook werd na elk counse-
lingsgesprek een zelfevaluatieformulier ingevuld en werd bij aanvang van en na de driedaagse training een vragenlijst ingevuld.
De eerste resultaten betreffen 41 gesprekken en laten zien dat (nog) niet met elke chronisch hepatitis-B drager een tweede gesprek wordt gevoerd. Dit gebeurt vaker bij niet-meldingsplichtige casus. Eerste 
gesprekken duren – zoals te verwachten viel – gemiddeld ruim een kwartier langer dan het tweede gesprek. Een officiële tolk wordt in de minderheid van de gesprekken gebruikt, maar taalproblemen spelen 
een rol bij meer gesprekken. Aangegeven wordt dat de technieken van bijvoorbeeld motiverende gespreksvoering dan lastig toe te passen zijn. Uiteraard is dit natuurlijk zo, maar  opgemerkt moet worden 
dat hetzelfde probleem in de oude situatie ook zou spelen. 
Het blijkt nog niet altijd te lukken om de technieken van motiverende gespreksvoering toe te passen: in ongeveer de helft van de gesprekken is dat deels wel en deels niet gelukt. Toch is de helft tevreden 
over het gesprek, in het geheel genomen.
Ook de evaluatie bij aanvang van en na de driedaagse training laat duidelijke positieve verschillen zien, die ondanks de kleine aantallen statistisch significant zijn. De gevolgde aanpak leidde ertoe dat men 
vindt  voldoende informatie gekregen en onthouden te hebben, voldoende vertrouwen in eigen kunnen te hebben en positief is over de ondersteuning die men gekregen heeft bij het gebruiken van de hand-
leiding. 
Hoewel dit alles op zich bemoedigend is, is ook gebleken dat doorlopend aandacht nodig zal blijven voor de nieuwe methode met bijbehorende technieken van counselen van chronische hepatitis-B dragers.

Correspondentie: Mtewierik@ggdmn.nl of Fwoonink@ggdmn.nl

Begin- en follow-up meting: vragen met codering

1. Heb je genoeg informatie gekregen EN onthouden om de handleiding goed te gebruiken?
 (1 = nou nee, helemaal niet ->10 = ja, meer had ik echt niet nodig)
2. Heb je er vertrouwen in dat je op dit moment de handleiding gebruikt zoals dat bedoeld is?
 (1 = nou nee, helemaal niet ->10 = ja, (bijna) niemand kan dit beter dan ik)
3. Heb je genoeg vaardigheden in huis om de handleiding te gebruiken zoals dat bedoeld is 
 (denk aan communicatieve vaardigheden)
 (1= nou nee, helmaal niet ->10 = ja, meer heb ik echt niet nodig)
4. Wat vond je van de ondersteuning die je hebt gekregen voor het gebruiken van de handleiding?
 (1 = Welke ondersteuning? ->10 = ik kreeg meer dan genoeg ondersteuning)
5. Ervaar je de handleiding als nuttig?
 (1 = totaal niet nuttig ->10 = hoe heb ik ooit zonder gekund?)
6. Hoe groot was de invloed van je collega’s op het (niet) gebruiken van de handleiding?
 (1 = geen enkele invloed ->10 = Invloed van collega’s was heel erg groot)

Implementatietraject
Om de invoering van de ‘Rotterdamse methode’ te 
stroomlijnen is een implementatieproject opgezet. 
Naast een training over de handleiding werd een 
driedaagse training ‘Motiverende Gespreksvoering’ 
door het ‘Centre for Motivation and Change’ voor de 
sociaal verpleegkundigen en artsen infectieziekte-
bestrijding georganiseerd. De driedaagse training 
bestond uit twee delen: een tweedaagse training in 
maart 2007 en een eendaagse training in september 
2007. Het was uiteraard de bedoeling dat in de 
tussenliggende tijd de technieken van motiverende 
gespreksvoering in de praktijk gebracht werden, 
zodat de laatste trainingsdag gerichte feedback en 
verdieping kon bieden. Naast de trainingen werd 
een aantal formulieren ontworpen waarmee het 
werken volgens de nieuwe methode geëvalueerd 
wordt. Zo wordt na elk counselingsgesprek een 
zelfevaluatieformulier ingevuld en is bij aanvang 
van de driedaagse training en na afloop daarvan 
een evaluatieformulier ingevuld. Tot slot werd afge-
sproken om in elk casuïstiekoverleg aandacht te 
besteden aan het invoeren van de nieuwe methode.
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