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Voorlichting en deskundigheidsbevordering

* Kaders en doelgroep
* Welke periode
* Wie verzorgt de uitvoering
* Middelen

Voorbeeld: 
toevoeging CF screening in hielprikpakket
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Voorlichting en de kaders

Het informeren van zwangeren/ jonge ouders over 
screeningsprogramma’s 
zelf kunnen kiezen: informed consent, informed
choice

– Deelname, onderzoek, uitslag

– Recht op niet weten
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Voorlichting en kaders

● Basisprincipes: 
uniformiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid

● Eisen: 
actueel, niet in tegenspraak, geen morele druk, eerlijk, 
relevant, begrijpelijk (taalniveau), gepretest, geëvalueerd
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Wanneer voorlichting 

Zwangerschap Na geboorte
1e trimester 2e trimester 3e trimester 1e week 2e wk ev

Voorlichting Zwanger!
Down/seo

Gehoor/hielprik Gehoor/hielprik

PSIE 12e wks 
bloedonderzoek: 
‐ Erytrocyten-

immunisatie

‐ infectieziekt
en

27e wk
Erytrocyten
Immunisatie: 
vervolg 

30e wk
Erytrocyten
immunisatie: 
vervolg 

Erytrocyten
immunisatie: 
vervolg

Infectieziekten: 
vervolg

Down/seo 9-14 weken 
combinatietest

Vervolg oz

20 wekenecho, 
Vervolg oz

Gehoor 4-7 dagen 
screening

Vervolgoz

Hielprik 4-7 dagen 
screening

Vervolg oz
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● Verloskundig zorgverleners: 

– Verloskundigen
– Gynaecologen
– Verloskundig 

actieve huisartsen

● Screeners

● Counselors

Uitvoering voorlichting
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Voorlichtingsmiddelen
● Gesprek
● Folders
● Informatiebladen
● Websites (gelaagd)
● Films / annimaties
● Beeldmateriaal, specifieke doelgroepen
● Fotoreportages

● Jaarlijkse / halfjaarlijkse actualisatie 
● ‘Kleine wijzigingen’
● Innovaties 
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Deskundigheidsbevordering

Activiteiten gericht op instandhouden en vergroten 
van de bekwaamheid van beroepshalve bij de 
screeningen betrokken medewerkers 
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● Standaard/cyclisch

● ‘Problemen’ in uitvoering

● Innovaties 

● Nieuw programma 

Deskundigheidsbevordering, wanneer
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Partijen betrokken bij deskundigheidsbevordering

● Opleidingsinstituten: beroepsgerelateerde kennis en vaardigheden
● Individuele professional: eigen beroepsmatige ontwikkeling, 

voldoen aan registratie eisen
● Beroepsvereniging: (wettelijke) taak in opleiding gebaseerd op 

richtlijnen en standaarden
● Werkgevers: bekwaamheid van medewerkers

● Uitvoeringsorganisaties: deskundigheidsbevordering vanuit 
screeningsperspectief, programmaspecifieke kaders

● CvB: verstrekken informatie screeningsperspectief en kaders, bij 
innovaties stimuleren en bewaken landelijke uniformiteit en goede 
kwaliteit, daar waar nodig zelf uitvoering
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Deskundigheidsbevordering beslisboom

14



8

Middelen
● Kwaliteitseisen 
● Accreditatie

● Cursussen
● Bijeenkomsten
● Videotraining
● Checklisten
● Readers
● E-learning

● Films
●Websites
● Draaiboeken
● Toolkits
● Nieuwsbrieven
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Voorbeeld toevoeging CF aan hielprikpakket
● Per 1 mei 2011
● Kern van de innovatie: nieuwe aandoening en 

dragerschap
● Communicatieplan: kernboodschap
● Bestaande middelen aanpassen: folder, website
● Nieuwe middelen ontwikkelen: screeningsprotocol, 

informatieblad, toolkit
● Informatiebijeenkomsten
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Werkgroepen /programmacommissie
voorlichting en deskundigheidsbevordering
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14 april 2015 
Vierde PNS congres
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