
EVALUATIE SYMPOSIUM ANTICONCEPTIE IS MAATWERK

  
Donderdag 18 september 2008, De Reehorst, Ede   

Het symposium werd bijgewoond door 240 deelnemers van uiteenlopende disciplines. Hiervan vulden 
191 deelnemers het evaluatieformulier geheel of gedeeltelijk in = 79,6%.  

De gemiddelde resultaten van de evaluatie van deze 191 deelnemers worden hier vermeld, waarbij per 
onderdeel het aantal beoordelingen tussen [] wordt vermeld.  

Overige aanwezigen: sprekers, workshopleiders, dagvoorzitter, organisatie: 23.  Standhouders: 17.  

Algemene gegevens [191]

   

Abortusarts         9 

 

Apotheker           3                        

 

Arts M & G        5 

 

Gynaecoloog     16 

 

Gynaecoloog in opleiding  6  

 

Huisarts             18 

 

Huisarts in opleiding  - 

 

Praktijkondersteuner 2 

 

Seksuoloog         8 

 

Seksuoloog in opleiding  2 

 

Verloskundige                60 

 

Verloskundige in opleiding   1 

 

Verpleegkundige algemeen  12 

 

Verpleegkundige SOA/HIV 22 

 

Overig, nl: ..      24 

 

Onbekend          3 

 

Openbare apotheek      3 

 

Ziekenhuisapotheek    - 

 

Eigen praktijk              29 

 

Groep/maatschap         32 

 

Niet-opleidingsziekenhuis     7 

 

Opleidingsziekenhuis           18 

 

Instelling voor abortushulpverlening en/of 
anticonceptie advisering       30 

 

GGD                        30 

 

Farmaceutische industrie 

 

Niet-praktiserend      2 

 

Overig, nl: 24 

 

Onbekend  16 

 

Beoordeling van de sprekers

  

slecht=1; onvoldoende=2; voldoende=3; goed=4; zeer goed = 5  

Sessie 1 Het anticonceptieconsult

   

Inhoud Presentatie Kennisoverdracht 
Rik van Lunsen 
- Anticonceptie: bevorderen van seksuele 
gezondheid is meer dan voorkomen van 
zwangerschap 

3,7 [178] 3,8 [178] 3,7 [177] 

Charles Picavet  
- Wat wil de hulpvrager 

3,3 [185] 3,0 [185] 3,2 [184] 

Olga Loeber  
- Voorlichting, counseling en advisering: de taak 
van de hulpverlener 

3,7 [186] 3,8 [186] 3,7 [186] 

 

Sessie 2 Probleemoplossing

   

Inhoud Presentatie Kennisoverdracht 
Arne van Heusden 
- Orale Anticonceptie: lager, langer en anders  

4,2 [188] 4,3 [188] 4,2 [189] 

Rik van Lunsen 
- De pil en seks 

4,2 [188] 4,2 [188] 4,1 [188] 

Rob Beerthuizen 
- Geen kinderwens meer  

3,8 [187] 3,7 [188] 3,7 [187] 



Keynote lecture 

    
Doortje Braeken 
- Jongeren en anticonceptie: een verworven recht? 

4,0 [184] 4,2 [185] 4,0 [184] 

 
Welk cijfer geeft U de dagvoorzitter Maria Schopman? (1-5)      

slecht=1; onvoldoende=2; voldoende=3; goed=4; zeer goed = 5 
Workshops I

   

Inhoud Presentatie

 

Interactie Kennisoverdracht 
Piet Scholten  
- Praktische vaardigheden: Intra-uteriene 
systemen en KoperIUDs  

3,9 [35]

 

3,7 [36] 3,3 [34] 3,9 [31] 

Gunilla Kleiverda  
- De overtijdbehandeling 

3,6 [39]

 

3,8 [39] 3,9 [38] 3,7 [37] 

Olga Loeber en Charles Picavet over AC-
hulpverlening  
- Wie wil wat? En wat willen wij? 

2,9 [82]

 

3,1 [82] 3,3 [80] 3,0 [81] 

Milleke de Neef  
- Risicogroepen: hoe bereik je die? 

2,7 [37]

 

3,1 [36] 2,9 [36] 2,5 [35] 

 

Workshops II

    

Inhoud Presentatie

 

Interactie Kennisoverdracht 
Rob Beerthuizen  
- Praktische vaardigheden: Implanon 

3,6 [12]

 

3,3 [11] 3,3 [10] 3,8 [11] 

Cecile Wijsen en Charles Picavet  
- Risico's en preventie 

2,8 [49]

 

2,8 [49] 3,0 [48] 2,6 [49] 

Peter Leusink  
- De plaats van AC binnen de aanvullende 
seksuele hulpverlening 

3,4 [39]

 

3,6 [39] 3,9 [39] 3,4 [37] 

Frans Roumen  
- Management van klachten bij pilgebruik 

4,2 [68]

 

4,1 [69] 3,8 [69] 4,2 [68] 

- Rapportage vanuit de workshops Slechts tweemaal ingevuld 

 

Wat is uw mening over:

   

slecht

 

onvoldoende

 

voldoende goed zeer goed 
Locatie                    [183]    X  

Bereikbaarheid       [183]    X  
Catering                  [182]    X  
Organisatie in het algemeen [183]

    

X  

 

Aanvullende vragen [79 x ingevuld] Hieronder volgt een selectie van suggesties en op/aanmerkingen.  

Heeft U suggesties voor onderwerpen voor een volgende bijeenkomst? 

 

Vanuit de groep verloskundigen werd meer aandacht gevraagd voor een overzicht van 
anticonceptiemethoden en hun werking alsook voor anticonceptie tijdens lactatie en in het 
kraambed.  

 

Wat is de taak van de verloskundige bij de counseling over anticonceptie in het kraambed. 

 

De plaats van de abortuspil 

 

Ruimte voor alternatieve methoden NFP etc. 

 

Dingen die je mee kan nemen in de praktijk; meer schema s zoals bij de workshop van Frans 
Roumen 

 

Obesitas en zwangerschap 

 

Preventie/voorlichting middelbaar onderwijs 

4,0 [163] 



 
Relatie ac en drugs 

 
Casuïstiek 

 
SOA screening 

Heeft U nog op- en/of aanmerkingen?  

 
Mooie combinatie van meningsvormende en praktische onderwerpen. Leuke dag! 

 
Positieve houding t.o.v. abortus die helaas (nog) niet overal leeft in onze maatschappij 

 
Te korte pauzes 

 
Te grote workshops 

 
Meer uitwisseling tussen diverse beroepsgroepen: wie doet wat/hoe kun je elkaar versterken 
en aanvullen/waar vallen gaten.  

 

Goede organisatie, goede sprekers 

 

Rapportage vanuit de workshops iha niet zo interessant aan het eind van een lange dag 


