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Geven vrouwen voor het maken van een 
uitstrijkje de voorkeur aan de doktersassis
tente a1s vrouwelijke hulpverlener boven 
een mannelijke huisarts? En zijn de uit
strijkjes van de doktersassistente even goed 
als die van de huisarts? Het onderzoek 
werd uitgevoerd in twee praktijken waar de 
uitstrijkjes worden gemaakt door de assis
tente, en in een praktijk waar de twee 
mannelijke huisartsen de uitstrijkjes ma
ken. In totaal 145 vrouwen die zich in de 
loop van een jaar hadden gemeld voor een 
uitstrijkje, ontvingen een enqueteformu
Iier; de respons bedroeg 102. De meerder
heid van de vrouwen had geen voorkeur, 
maar 33 procent yond het belangrijk te 
kunnen kiezen tussen een mannelijke en 
een vrouwelijke hulpverlener. Driekwart 
van de vrouwen beschouwde de ontvangen 
informatie als voldoende. De doktersassis
tente maakte de uitstrijkjes even goed als 
de huisarts. 
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VVie strijkt in de praktijk? 

Inleiding 

In de huisartspraktijk wordt regelmatig va
ginaal onderzoek verricht, met name in het 
kader van het bevolkingsonderzoek naar 
cervixcarcinoom. Veel vrouwen ervaren dit 
onderzoek als buitengewoon onaangenaam 
en zien daarom op tegen een bezoek aan de 
huisarts voor een cervixuitstrijkje. 1 Een 
goede vooriichting kan mogelijk iets van 
deze negatieve gevoelens wegnemen. Af
gezien daarvan be staat de opvatting dat 
vaginaal onderzoek bij voorkeur door een 
vrouw zou moeten worden verricht. 2 

Wij hebben een klein onderzoek uitge
voerd met de volgende vraagstelling: 
• Hebben vrouwen een voorkeur voor een 

vrouwelijke of een mannelijke onder
zoeker (in dit geval respectievelijk dok
tersassistente en huisarts), en vinden zij 
het belangrijk te kunnen kiezen? 

• Is de informatie en uitleg v66r en tijdens 
het maken van het uitstrijkje voldoende? 
Wordt de voorlichtingsfolder van het 
Koningin Wilhelmina Fonds die met de 
oproep voor het uitstrijkje wordt meege
zonden, gelezen en op prijs gesteld? 

• Hoe is het gesteld met de kwaliteit van 
het uitstrijkje gemaakt door de dokter
sassistente en door de huisarts? 

Methode 

Het onderzoek is uitgevoerd in twee huis
artspraktijken in Oosterwolde (Friesland), 
waar het cervixuitstrijkje wordt gemaakt 
door de doktersassistente, en in een huis
artspraktijk in Appelscha, waar de twee 
mannelijke huisartsen de cervixuitstrijkjes 
maken. Aan aile vrouwen die zich in deze 
praktijken tussen oktober 1987 en septem
ber 1988 had den gemeld voor het maken 
van een uitstrijkje, werd een enquetefor
mulier gezonden met de volgende vragen: 

1 Hoe oud bent u? 
2 Hoe vaak is er bij u een uitstrijkje ge

maakt? 
3 Wie maakte het laatste uitstrijkje (huis

arts/assistente )? 
4 Wanneer u kunt kiezen, wie het uitstrijk

je maakt, de huisarts of de assistente, wie 
heeft dan uw voorkeur (huisarts/assisten
te/geen voorkeur)? 

5 Vindt u het belangrijk om voor het ma
ken van een uitstrijkje te kunnen kiezen 
tussen een mannelijke of vrouwelijke 
hulpveriener Galnee/geen mening)? 

6 Vindt u dat u voldoende uitleg krijgt over 
het uitstrijkje Galnee/geen mening)? 

7 Vind u het belangrijk om uitleg te krijgen 
over wat er gebeurt Galnee/geen me
ning)? 

8 Heeft u de folder gelezen over het maken 
van een uitstrijkje Ga/nee)? 

9 Vindt u het belangrijk, dat een vrouw 
deze folder gelezen heeft voordat het 
eerste uitstrijkje wordt gemaakt Galneel 
geen mening)? 

Bij de vragen 4 en 5 kon een toelichting 
worden gegeven. 

De vrouwen ontvingen het enquetefor
mulier met een begeleidende brief en een 
gefrankeerde retourenveloppe. 

Aile uitstrijkjes zijn beoordeeld door het 
Laboratorium voor de Volksgezondheid in 
Friesland. De beoordeling Pap 0 betekent 
dat in het preparaat geen endocervicaal 
epitheel is aangetroffen, en dat het het 
uitstrijkje dus niet beoordeeld kan 
worden.3 

Resultaten 

Van de 145 verzonden formulieren ontvin
gen wij er 109 terug. Hiervan konden er 102 
worden verwerkt. 

Van de 102 respondenten waren er 56 
onderzocht door de doktersassistente en 46 
door de huisarts. De meerderheid van deze 
vrouwen had geen voorkeur; 12 vrouwen 
gaven de voorkeur aan de doktersassistente 
(van wie 11 uit de assistente-groep), en 28 
aan de huisarts (van wie 21 uit de huis
artsen-groep) . 

Bijna de helft (49) van de vrouwen yond 
een keuzemogelijkheid niet nodig en 19 
vrouwen hadden geen mening; een derde 
yond het belangrijk te kunnen kiezen. 

Driekwart van de vrouwen was tevreden 
over de informatie en uitleg v66r en tijdens 
het maken van het uitstrijkje. Vrijwel aile 
vrouwen vonden uitleg belangrijk. De 
KWF-folder die met de oproep voor het 
bevolkingsonderzoek wordt meegezonden, 
was door 79 vrouwen gelezen. Bijna aile 
vrouwen (94) vonden het belangrijk dat de 
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folder gelezen wordt v66r het eerste uit
strijkje. 

Op 63 formulieren was een toelichting 
geschreven. Er werd 21 keer vermeld dat 
een goede relatie met de hulpverlener be
langrijker was dan het geslacht. Verder 
werd nog eens 16 keer opgemerkt, dat een 
mannelijke of vrouwelijke hulpverlener er 
niet toe deed: 'het moet toch gebeuren'. 
Een vrouwelijke hulpverlener had 27 keer 
de voorkeur, omdat dan het onderzoek 
minder belastend werd gevonden: 'Vrou
wen voelen elkaar beter aan', 'Ik ben meer 
ontspannen', 'Er is minder schaamtege
voel', etc. Deskundigheid stond bij 17 vrou
wen voorop. Verder gaven 3 vrouwen de 
voorkeur aan de huisarts, omdat zij ver
wachtten, dat dan een volle dig gynaecolo
gisch onderzoek zou plaatsvinden. Een 
vrouw schreef over haar ervaring in de 
autobus van het vorige bevolkingsonder
zoek, dat zij zich 'net een van de kippen in 
een kippenhok' had gevoeld. 

Bij 5 procent van de uitstrijkjes van de 
doktersassistente werd Pap 0 afgegeven, 
en bij 8 procent van de uitstrijkjes van de 
huisartsen. In 1987 was dat percentage voor 
heel Friesland 6 procent. 3 
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Beschouwing 

In de literatuur vinden we dat vee I vrouwen 
bij wie gynaecologisch onderzoek moet 
worden verricht, de voorkeur geven aan 
een vrouwelijke hulpverlener; de percenta
ges varieren van 25 tot 50 procent. 1-2-4 In 
ons onderzoek ligt dat percentage bedui
dend lager (12 procent). WeI yond 33 pro
cent van de vrouwen dat zij de keuze zou
den moeten hebben. In de praktijk zal dat 
vaak een keuze zijn tussen een (mannelij
ke) huisarts en een (vrouwelijke) assisten
teo Tegen die achtergrond is het van belang 
dat de uitstrijkjes van de assistente min
stens net zo goed waren als die van de 
huisartsen. 
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Abstract 
Grootenhuis AT, Grootenhuis-Vuijk C, Brou
wer APhW. Who makes smears in general prac
tice? Huisarts Wet 1989; 32(5): 168-9. 
Do women prefer a cervical smear to be made by 
the (female) practice nurse rather than a male 
doctor? An investigation was carried out in two 
pratices where the smears were made by the 
practice nurse and in one practice where the 
smears were made by two male doctors. A total 
of 154 women who had reported for a smear over 
the course of a year received a questionnaire; 102 
responded. The majority of the women had no 
preference but 33 percent found it important to 
be able to chose between a male and a female for 
treatment. 
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inal smears. 
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