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Voorwoord 

Onder het begrip natuurlijke geboorteregeling of Natural Family 
Planning (NFP) vallen verschillende gezinsplanningsvormen, die onder 
meer wat betreft hun betrouwbaarheid verschillen en dus ook door de 
medische wereld verschillend worden aanvaard. 

De Duitse Arbeitsgruppe NFP heeft daarom in een lang proces het 
zogenaamde handelsmerk Sensiplan ingevoerd, zodat vrouwen en paren 
en vele andere, waaronder ook artsen bij de toepassing en aanbeveling 
goed het onderscheid kunnen maken tussen de afzonderlijke natuurlijke 
methoden. 

Sensiplan staat vandaag in de geneeskunde als enige methode ter 
beschikking, die wetenschappelijk vastgelegd is en aan de criteria van 
een evidence based aanbod beantwoordt. Dit handelsmerk is intussen in 
Europa goed ingeburgerd en wordt ook door partnerorganisaties in 
België, Nederland, Slovenië, Hongarije en Oostenrijk gebruikt. 

In de jaren 80 ontstond het handboek voor Sensiplan-consulenten in het 
kader van een onderzoeksproject met de financiële steun van het Duitse 
Bondsministerie voor jeugd, gezin, vrouwen en gezondheid. 

Het werd in binnen- en buitenland toegepast en op basis van ervaringen 
en aanbevelingen herwerkt, geherstructureerd en aan het handelsmerk 
Sensiplan aangepast. 

Deze documenten vormen de basis voor de opleiding tot Sensiplan-
consulent. Deze basiskennis is de voorwaarde om geïnteresseerde 
personen betrouwbaar en zeker in de natuurlijke methode voor 
geboorteregeling volgens Sensiplan te introduceren. 

De Sensiplan-consultatie wordt volgens een interdisciplinaire bena-
dering aangeleerd, die terug te vinden is in de samenwerking tussen de 
medische en pedagogische cursusleiding, evenals in het hele concept 
van de consulenten- en basiscursus. Ook wanneer de inhouden telkens 
onafhankelijk van elkaar lijken te zijn, kunnen ze enkel in samenhang 
worden aangeleerd. 

Omwille van de vereenvoudiging en omdat er meer vrouwelijke 
deelnemers en Sensiplan-consulenten zijn, wordt bij het gebruik van het 
woord ‘consulent’ uitdrukkelijk de vrouwelijke vorm gebruikt (zij, haar). 
Zowel mannen als vrouwen worden hier echter bedoeld. 
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Inleiding 

Opbouw en gebruik van het handboek 

Het handboek bestaat uit drie delen: 

1. Medisch deel: 

Dit biedt actuele informatie bij de tijdens de consulentencursus 
behandelde thema’s. Onder de titel ‘Biologische basis van de vrucht-
baarheid van man en vrouw’ worden het voortplantingssysteem van de 
vrouw en de man behandeld, evenals de thema’s bevruchting, inneste-
ling en zwangerschap. Invloedfactoren op de cervixslijmwaarneming, 
onvervulde kinderwens en vormen van gezinsplanning en hun betrouw-
baarheid worden eveneens aangesproken. 

2. Pedagogisch deel: 

Hier wordt de basis van het leren als volwassene of volwassenen-
vorming verklaard, waarmee tijdens de overdracht van Sensiplan 
rekening moet worden gehouden om een betrouwbare en zelfstandige 
toepassing van Sensiplan te kunnen garanderen. Om het geleerde 
permanent beschikbaar te hebben, wordt een model van informatie-
overdracht voorgesteld; want informatieoverdracht is een complex 
gebeuren, dat zowel door de consulent als door de gebruiker moet 
worden toegepast. 

De overdracht van Sensiplan gebeurt in consultaties per paar of indivi-
dueel ook in kleine groepen. Welke onderricht- en leermethode in de 
groep succesvol is en welke voordelen de sociale interactie voor het 
leren van Sensiplan kan hebben, hoort ook in dit deel van het handboek, 
evenals het verschil en de voordelen van het werken met één enkele 
persoon of paar. In beide settings is het belangrijk te beslissen welke 
instrumenten ter verduidelijking nuttig zijn voor de Sensiplan-consulent. 
Naast de visualiseringsmedia zijn moderatietechnieken en interval-
technieken belangrijke bestanddelen van een goede Sensiplan-consultatie. 

De oriëntering op de deelnemers en de betekenis van de inhouden voor 
het leven staan nog altijd in het centrum van de overdracht. Dat bete-
kent dat met, voor en van elkaar geleerd wordt. De keuze van leer-
inhouden wordt beslissend bepaald door de betrekking op de praktijk. 

De communicatie tussen een Sensiplan-consulent en een vrouw gebeurt 
vanzelfsprekend net zoals in elke andere ontmoeting. Beide kanten 
zullen op de meestal onbewust verzonden non-verbale tekens van de 
gesprekspartner letten. Enkele gespreksbevorderende factoren worden 
in het hoofdstuk ‘Aspecten van de Sensiplan-consultatie’ behandeld. 

Met het zogenaamde verloopplan voor de Sensiplan-consultatie wordt 
een optimale voorbereiding van de cursusinhouden en hun herhaal-
baarheid nagestreefd. Hier worden de afzonderlijke consultatiestappen, 
de methodologische werkwijze en de nodige materialen overzichtelijk 
voorgesteld. 
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In de loop van de consulentencursus zou elke aspirant-consulent zo 
vaak mogelijk delen uit de Sensiplan-consultatie – stap voor stap – 
moeten hebben uitgetest. De cursusleiding en de tutors zullen elke 
deelnemer minstens éénmaal daartoe uitnodigen. Het is de opgave van 
de aspirant-consulent er mee zorg voor te dragen, dat zij zo vaak 
mogelijk gebruik maakt van deze mogelijkheid, ofwel tijdens de cursus 
of in de tutorgroepen. 

Met het uitproberen van de consultatiestappen ondervinden de 
consulenten welke consultatiemethode hen ligt en welke niet en kunnen 
ze met begeleiding en collegiale ondersteuning oefenen en zich 
verbeteren. 

3. Cycluscompendium 

Dit is het belangrijkste deel van het consulentenhandboek. Op basis van 
typische cyclusverlopen die in de consultatie en de toepassing relevant 
zijn, leren de Sensiplan-consulenten de juiste interpretatie. Op welke 
zaken bij de interpretatie moet worden gelet en welke ondersteunende 
media kunnen worden gebruikt, wordt in dit hoofdstuk beschreven. 

Naast de drie delen van het consulentenhandboek, is het oefenboek/ 
oplossingenboek met cyclusfragmenten een bijkomende verplichte 
lectuur en thuis als oefenmateriaal bruikbaar. Via zelfcontrole kunnen 
de aspirant-consulenten de interpretatie van cycli inoefenen.
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Leren met volwassenen 1 
 
Zeg het me, en ik vergeet het; 
toon het me, en ik herinner het me; 
laat het me doen, en ik onthoud het. 
CONFUCIUS 
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1.1 Onderscheid tussen volwassenenvorming 
 en schools onderwijs 

Volwassenen leren niet fundamenteel anders dan kinderen en jongeren. 
Toch leren volwassenen doelgerichter en meer betrokken op de 
toepassing. 

Volwassenen leren vooral dan goed, wanneer de leerstof bij hun 
individuele ervaringen aanknoopt en zinvol is. Louter luisteren volstaat 
dus niet voor een optimaal leren. 

Waar ligt het onderscheid tussen het leren van kinderen en jongeren 
(pedagogiek) en volwassenen (andragogiek)? Beide begrippen hebben 
betrekking op de studie van het leren, ‘andra’ betekent ‘man, volwassene’ 
terwijl ‘peda’ het ‘kind’ betekent. 

De leerstrategieën en de manier waarop men de deelnemers tot leren en 
medewerking kan motiveren, zijn de centrale opgaven van de andragogiek. 

 
Volwassenenvorming: 
 is probleem- en werkgeoriënteerd, 
 laat actieve deelname toe en motiveert hiertoe, 
 motiveert om ervaringen uit het verleden mee te betrekken (oude en 

nieuwe kennis worden in evenwicht gebracht), 
 vereist van de docent een goede planning en voorbereiding. 

 

In de volwassenenvorming is het belangrijk dat men de leerlingen vaak 
en zo vroeg mogelijk in de cursus betrekt, zodat ze hun ervaringen in het 
leerproces kunnen inbrengen. 

1.2 De verschillende manieren van leren 

■ Het dagelijks leren 

Het dagelijks leren gebeurt over het algemeen door gewoontevorming 
en nabootsing. Het is een soort informeel of onbewust leren. Reclame en 
massamedia hebben de werking van dit soort leren erkend en zijn 
steeds meer ‘recidivisten’ geworden (bijvoorbeeld soapfeuilletons, 
kenwijsjes en programmaschema's).  

■ De zelfstudie 

De zelfstudie wordt overwegend bereikt door doelgerichte omgang met 
allerlei informatiedragers. Het kan vergemakkelijkt worden door het 
intens bezig zijn met één of andere hobby, bijvoorbeeld lectuur van 
tijdschriften en vakliteratuur, musiceren, schilderen, verzamelen en 
ordenen van voorwerpen. Velen zijn door zelfstudie ware experts 
geworden. 

DAGELIJKS LEREN 

ZELFSTUDIE 
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■ Het leren in groep 

Het leren in groep wordt haast altijd met gezelligheid verbonden en kan 
gaan van een gewone ontmoeting tot een intensieve training. Typisch 
maar vaak vergeten, zijn de traditionele verenigingen die door moderne 
groeperingen aangevuld worden, zoals zelfhulpgroepen, vrijetijdsclubs, 
actiegroepen en dergelijke. 

■ Het leren in een cursus 

Het leren in een cursus, het georganiseerde leren,  wordt aangeboden 
via professionele instellingen en is vaak georiënteerd op leerdoelen en 
gecentreerd op de lesgever. 

In deze laatste categorie vallen ook de Sensiplan-consultatie en de 
Sensiplan-consulentencursus, met alle sterke en zwakke kanten van het 
cursuswerk. Het is nuttig om de andere leervormen voor volwassenen 
in het achterhoofd te houden en het cursuswerk ernaar te richten. Dit 
‘natuurlijk leren’ staat altijd in verbinding met het dagelijkse leven, het 
mobiliseert de eigen krachten en brengt ontspanning en contacten. 
Levensnabijheid (eigen ervaring), zelfactivering (zelfstudie) en ontmoeting 
(groepswerk) zijn beslissende factoren van volwassenenvorming. 

Uit de verschillende leervormen kunnen we de volgende oriëntaties 
voor de volwassenenvorming afleiden: 

■ Gericht op de deelnemer 

De oriëntatie moet niet gericht zijn op anonieme groepen of algemene 
doelstellingen, maar wel volgens afspraken en rekening houdend met 
concrete verwachtingen, noden, voorwaarden. In welke relatie staan de 
deelnemers van een Sensiplan-groep tegenover elkaar? Kennen de 
deelnemers elkaar al vooraf? Welke partnerrelaties bepalen momenteel 
hun verwachtingen en hun levenssituatie? Welke voorkennis brengen ze 
mee? Welke ontgoochelingen of hoop bepalen hun leerattitude? 

■ Ervaringsgericht 

Niet theoretische uiteenzettingen en modellen zijn doorslaggevend, 
maar de leer- en levensgeschiedenis van elk individu bepalen beslissend 
het concrete leerproces. De ervaring van de Sensiplan-consulent is 
weliswaar belangrijk, maar niet de enige oriënteringsnorm. Daarbij 
horen de uitwisseling van verschillende ervaringen, het leren in een 
gesprek, de reflectie over eigen en andere ervaringen. 

■ Handelingsgericht 

Bij het leren van Sensiplan gaat het niet om de verklaring van een begrip 
of om hypothesevorming, maar om de concrete beheersing van specifieke 
problemen en uitdagingen. “Bij mij lukt dat niet” is een ernstig op te 
vatten didactische bewering voor de Sensiplan-consulent. In het 

LEREN IN GROEP 

CURSUS 

DEELNEMER 

ERVARING 

HANDELING 
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concrete geval moet zij hiermee geduldig en met inzicht omgaan, zo 
nodig door het oorspronkelijke leerdoel te laten varen. De Sensiplan-
consultatie staat onder extreme resultaatsdruk door het beoogde 
resultaat, maar moet tegelijk ook andere handelingsbeslissingen van de 
deelnemer respecteren. 

■ Waardegericht 

Bij volwassenenvorming staan steeds waardenbeslissingen op het spel, 
ook bij de Sensiplan-consultatie moet men daar rekening mee houden. 
Men kan er een gespreksonderwerp van maken of er niet verder op 
ingaan en gewoon laten zijn. 

De volwassenenvorming is dán geslaagd, als ze zo onopvallend mogelijk, 
met weinig inspanning, in de beste sfeer gebeurt en toch effectief is. Al 
te schoolse attributen moeten vermeden of zo omgewerkt worden, dat 
het leren aangenaam wordt. 

1.3 Invloedfactoren op de Sensiplan-
consultatie 

Een Sensiplan-consultatie is — net als elk ander consultatiegesprek — 
een interactieproces met vele lagen tussen de Sensiplan-consulent en 
degene die Sensiplan wil leren en toepassen. Wat zich tussen beiden 
afspeelt, is veel meer dan wat bij een oppervlakkige waarneming zicht-
baar wordt.  

Het is een illusie te geloven dat het aanleren van de Sensiplan-methode 
het enige is wat tijdens een Sensiplan-consultatie gebeurt. Bij een 
Sensiplan-consultatie spelen veel gezichtspunten mee. 

De consulent en haar persoonlijke achtergrond 

Sensiplan-consulenten kunnen zich tijdens de consultatie niet van hun 
eigen persoonlijke achtergrond los maken. Hun optreden en houding 
worden door een hele reeks factoren beïnvloed: 

■ Houdingen tegenover Sensiplan 

Consulenten hebben zich een eigen mening over de methode en haar 
toepassing gevormd die in de consultatie meespeelt. Sensiplan-consulenten 
zullen bijvoorbeeld een vrouw in de borstvoedingsperiode Sensiplan 
afraden, wanneer ze er zelf van overtuigd zijn dat deze methode in deze 
periode onzeker is. Ze zijn blootgesteld aan de verleiding om de eigen 
ervaringen op anderen over te dragen, bijvoorbeeld: “Omdat ik 
problemen heb met de toepassing, zullen anderen hetzelfde probleem 
wel hebben.” 

WAARDE 

HOUDING 
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■ Vroegere ervaringen met de Sensiplan-consultatie 

‘Beginners’ zullen hun consultaties anders houden dan geroutineerde 
Sensiplan-consulenten. Beginners zullen wellicht nog met hun eigen 
vooroordelen rond bepaalde vragen in het reine moeten komen tijdens 
het Sensiplan-gesprek, terwijl ervaren Sensiplan-consulenten misschien 
te licht en te vanzelfsprekend over bepaalde problemen heen gaan. Een 
rijkere ervaring maakt het Sensiplan-consulenten mogelijk om in 
ongewone, moeilijke situaties, sneller tot een aangepast antwoord te 
komen, maar kan ook tot te snelle en ongenuanceerde stellingnames 
leiden, bijvoorbeeld: “Dat was tot nog toe altijd zo en zal in de toekomst 
ook niet veranderen”, “Er bestaan geen cycli die je niet kunt 
interpreteren“. 

■ Waarneming van de eigen capaciteiten en competenties 

Hoe zien Sensiplan-consulenten zichzelf? Overschatten of onderschatten 
zij zichzelf? Het is mogelijk dat ze iets niet aandurven wat ze eigenlijk 
wel beheersen. Of misschien moeten ze eens mislukken om te merken 
dat ze zaken op zich nemen die ze niet beheersen. Een realistisch zelf-
beeld kan dan ontstaan, wanneer Sensiplan-consulenten gevoelig op 
verborgen feedback letten tijdens de introductielessen, gericht naar 
kritiek vragen en hun eigen inschattingen vergelijken met de ziens-
wijzen van andere Sensiplan-consulenten en -waarnemers (zie ook 
regionale werkgroepen/collegiale supervisie voor Sensiplan-
consulenten). 

■ Angsten en onzekerheden van de Sensiplan-consulenten 

Diverse situaties, bepaalde thema’s of bepaalde mensen, veroorzaken bij 
ons angst. Ook Sensiplan-consulenten zullen zich nooit volledig kunnen 
losmaken van deze angsten. Ze zullen misschien bepaalde thema's in de 
Sensiplan-consultatie vermijden, v.b. seksualiteit, relatie, kinderwens. 

Als Sensiplan-consulenten niet in het reine zijn met de eigen kinder-
wens, zullen ze wellicht ongewild alle uitspraken rond dit thema uit-
sluiten. Misschien kunnen ze zich ook slecht uitdrukken, wanneer ze 
met simpele woorden de geslachtsorganen moeten beschrijven. 
Misschien kunnen ze bepaalde personen niet aanvaarden en trachten ze 
hen daarom Sensiplan af te raden of naar andere Sensiplan-consulenten 
te sturen. Of ze reageren op bepaalde uitingen agressief, geërgerd of 
beledigd en negeren die gewoon. 

Deze reacties verwijzen Sensiplan-consulenten telkens weer naar 
zichzelf en nodigen hen uit om over eigen angsten en onzekerheden na 
te denken. Ze krijgen zo de mogelijkheid om heel veel over zichzelf te 
weten te komen en eigen angsten te overwinnen. 

■ Eigen grenzen 

Naarmate ze meer ervaring opdoen, zullen Sensiplan-consulenten 
merken dat ze in bepaalde situaties of onder bepaalde voorwaarden 

SUCCES 

WAARNEMING 

ANGSTEN 

GRENZEN 
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regelmatig tekort komen of soms personen niet goed kunnen bege-
leiden. Ze ontdekken hun eigen grenzen. Dat is goed en noodzakelijk. 
Want wie zijn eigen beperktheden niet opmerkt, overschat zichzelf 
gemakkelijk en begeeft zich op glad ijs. Gewetensvolle Sensiplan-
consulenten zullen hun grenzen aanvaarden en zo nodig een arts, een 
huwelijks- of gezinsconsulent raadplegen, ofwel deze persoon naar 
Sensiplan-consulenten doorverwijzen die wellicht in deze materie 
competenter zijn. 

■ Eigen wensen en doelstellingen in de consultatie 

Sensiplan-consulenten hebben bepaalde ideeën van wat ze in de 
consultatie zouden willen bereiken. Dit kunnen algemene doelstellingen 
zijn, zoals “Ik zou willen dat het paar Sensiplan betrouwbaar leert 
gebruiken” of “Ik wens dat Sensiplan de relatie verrijkt”. Maar ze hebben 
ook persoonlijke doelstellingen “Ik zou mijn vrienden willen tonen, dat 
ik in staat ben zoiets te doen” of “Ik wil mijn gynaecoloog bewijzen dat 
Sensiplan een goede methode is” enz. Vaak zijn de Sensiplan-consulenten 
zich niet bewust van zulke doelstellingen. Ze zullen hun houding in de 
Sensiplan-consultatie in ieder geval zodanig richten dat de verwach-
tingen zoveel mogelijk worden ingelost. 

■ Beeld van de deelnemers bij de consulenten  

De Sensiplan-consulenten hebben vaak zelf een beeld van ideale deel-
nemers, waarbij ze weten dat dit ideaalbeeld in werkelijkheid niet 
bestaat. Toch zal dat beeld bepaalde verwachtingen en wensen tegen-
over de deelnemers stellen, die deze niet noodzakelijk vervullen. 
Deelnemers die dit ideaal benaderen, zullen vanaf het begin sympathiek 
worden gevonden. Andere geïnteresseerden worden in bepaalde 
omstandigheden afgewezen, omdat hun aard of houding als afstotend 
ervaren worden. Zo kunnen bijvoorbeeld slordig gevoerde aan-
tekeningen een gruwel zijn voor gewetensvolle, hyperordelijke 
Sensiplan-consulenten. 
 

 Mogelijke verwachtingen tegenover de deelnemers van een consultatie-
reeks zijn bijvoorbeeld: 

 stiptheid, 
 respect voor de cursusleider, 
 deelname aan het groepsgesprek, 
 aanwezigheid van beide partners, 
 de wens dat enkel vragen worden gesteld die de cursusleider ook kan 

beantwoorden en die het geprogrammeerd cursusverloop niet storen, 
 de wens dat de deelnemers reeds de eerste avond hun vooroordelen 

verlaten en overtuigde Sensiplan-aanhangers worden., 

Veel van onze verwachtingen zijn vaak onrealistisch of onredelijk. 

 

WENSEN 

BEELDEN 
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■ Sensiplan-consulenten en instellingen 

Sensiplan-consulenten zullen ook gezien worden als vertegenwoordiger 
de instelling in wier opdracht ze werken, bijvoorbeeld het ziekenhuis, de 
plaatselijke volkshogeschool, de socio-culturele vereniging, de kerk enz. 
Het is in ieder geval voldoende dat de deelnemer gelooft dat de Sensiplan-
consulenten een bepaalde instelling vertegenwoordigen om bevoor-
oordeeld en vooringenomen te zijn. Hiertegen kunnen Sensiplan-
consulenten zich nauwelijks beschermen. 

Sensiplan-consulenten zouden vóór het begin van zulke consultaties 
voor zichzelf volgende vragen moeten beantwoorden: 

 Met welke instelling word ik in verband gebracht?  
 Voor wie of wat houden de deelnemers mij? 
 Welke vooroordelen bestaan mogelijk tegenover mij? 

Als de Sensiplan-consulenten consulstaties geven in opdracht van een 
ziekenhuis, vormingsinstelling, volkshogeschool, parochie enz., dan 
hangen ze daardoor ook af van de verwachtingen, wensen en ideeën van 
de organisator. Het kan dan gebeuren dat ze in een tredmolen van 
verschillende verwachtingen vanwege de organisator en de deelnemer 
terechtkomen en daarenboven ook hun eigen verwachtingen willen 
inlossen. Zulke situaties werken verengend en verlammend op de 
Sensiplan-consulenten en kunnen het verloop van de Sensiplan-consultatie 
negatief beïnvloeden. 

■ Deelnemers en hun persoonlijke achtergrond 

Ook de deelnemers brengen deels hun persoonlijke achtergrond met 
zich mee naar de Sensiplan-consultatie. Sensiplan-consulenten moeten 
in hun deelnemers niet alleen de persoon zien die iets van Sensiplan wil 
te weten komen, maar ook de hele mens in ogenschouw nemen. Daarbij 
hoort de wetenschap dat deelnemers in een relatie spanningen en 
problemen ondervinden. Ze behoren tot een bepaalde maatschappelijke 
laag en een confessionele of filosofische strekking en komen om 
verschillende redenen naar de Sensiplan-consultatie (gezondheids-, 
religieuze, ecologische, persoonlijke redenen). Doorslaggevend is de 
bereidheid om Sensiplan te leren. 
 

 In feite ontmoet de Sensiplan-consulent een persoon 
 met zijn angsten en remmingen, 

bijvoorbeeld iets over zijn intiem leven te vertellen. 
 met zijn onzekerheid en onbeslistheid, 

bijvoorbeeld wat betreft de kinderwens. 
 met zijn wensen en verlangens, 

bijvoorbeeld eindelijk de juiste methode voor zichzelf te vinden. 
 met zijn meningen en overtuigingen, 

bijvoorbeeld “om Sensiplan te gebruiken, leef ik te onregelmatig”. 

 

INSTELLINGEN 

ACHTERGROND 
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Sensiplan-consulenten moeten zich aan elke deelnemer aanpassen en 
hun handelen op deze bijzondere situatie afstemmen, bijvoorbeeld 
studenten, vrouwen in de borstvoeding, paren. Elke Sensiplan-consultatie 
zal uiteraard anders zijn, omdat telkens andere mensen met hun eigen 
persoonlijke achtergrond naar de Sensiplan-consulenten komen. 

Doorgaans interesseren zich voor Sensiplan open mensen, die ook 
anders weten wat ze willen. Ze komen als paar – en dan hebben ze al 
uitgebreid met elkaar gepraat – of als individu die zijn eigen weg wil 
gaan. Zulke individuele deelnemers zijn niet altijd makkelijk te 
integreren; ze kunnen heel gevoelig zijn. Ze leren, zijn echter vaak 
moeilijk van hun eigen ideeën af te brengen. 

Volwassenen hebben in tegenstelling tot kinderen en jongeren, haast 
altijd een zekere voorkennis. Ongetwijfeld hebben ze vooraf ook 
negatieve zaken over Sensiplan gehoord en daarover gelezen, waarmee 
de toegang tot informatie bemoeilijkt wordt. Of ze lazen in het hand-
boek, of ze brengen voorkennis over anatomie mee. Voorkennis en 
vooroordelen liggen vaak dicht bij elkaar. 

■ Beeld van de Sensiplan-consulent door de deelnemers 

De deelnemers hebben eventueel al ervaringen met andere organisatoren 
en hebben zich bepaalde oordelen (of vooroordelen) over Sensiplan-
consulenten gevormd, die nu op hen worden overgedragen. Er wordt 
hun een bepaalde rol toegewezen (bv. als docent, als groepsleider) die 
niet noodzakelijk zullen vervullen. Ook het oorspronkelijk beeld evenals 
de manier van contactname bepalen wezenlijk de beslissing om 
Sensiplan te gebruiken of niet, bijvoorbeeld vooroordelen zoals: “Dat 
zijn toch ouderwetse mensen”, of de manier waarop iemand zich 
voorstelt (met of zonder titel). 

Aan de consultatie worden concrete verwachtingen, maar ook onzeker-
heden verbonden. 

Pas in de loop van de consultatiereeks komt langzaam uit de eerst 
vreemde consulent een persoon naar voor, waarmee de deelnemers een 
eigen relatie opbouwen. 

bijvoorbeeld: “Die zullen me niet aanvaarden: 
 omdat ik niet naar de kerk ga, 
 omdat ik een spiraaltje heb gehad, 
 omdat ik ongehuwd samenwoon met mijn partner, 
 omdat...”. 

 

Deze vooroordelen tegenover de consultatie zullen op de Sensiplan- 
consulenten overgaan, en verklaren de terughoudendheid en het wan-
trouwen waarmee de consulenten deels worden geconfronteerd, 
evenals sommige onverwachte reacties tegenover de Sensiplan- 
consulenten. Dat kan zich uiten in opmerkingen zoals: “Het verwondert 
me dat u zoiets zegt”. 
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■ Verhouding deelnemer-consulent  

De bijzondere verhouding tussen deelnemer en consulent is niet te 
verwaarlozen. Zo maakt het een verschil uit wanneer Sensiplan- 
consulenten alleen of als paar consultaties geven. En omgekeerd is het 
niet hetzelfde of een vrouw alleen of met haar partner naar de 
consultatie komt. Ook de samenstelling van de geslachten heeft een 
invloed op de consultatie. Naargelang een cursus door een man, door 
een vrouw of door een paar wordt geleid, ontstaat een andere sfeer, 
worden verschillende thema's aangesneden, worden naargelang de 
omstandigheden bepaalde vragen niet gesteld. 

De leeftijd van de Sensiplan-consulenten, evenals die van de deelnemers, 
speelt eveneens een rol. Wanneer jonge Sensiplan-consulenten en 
oudere deelnemers elkaar ontmoeten, zal een andere innerlijke 
dynamiek spelen dan in het omgekeerde geval, wanneer de consulenten 
ouder zijn. Uiteindelijk kan men niet zeggen welke de beste verhouding 
is. Het is echter nuttig op deze aspecten van de consultatiesituatie te 
letten om indien nodig een oudere, jongere collega te betrekken of 
iemand van het andere geslacht. 

1.4 Context van de Sensiplan-inleiding 

■ Voorwaarden van materiële en tijdelijke aard 

Belangrijk zijn ook de voorwaarden waaronder de Sensiplan-consultatie 
plaatsvindt. Is de ruimte aangepast voor een gesprek? Zijn mogelijke 
storingen uitgeschakeld (lawaai, onderbrekingen, telefoon e.a.)? Bestaat 
er tijdsdruk? Hoe zijn de zitplaatsen ingedeeld? Zijn de stoelen te hard? 
Scheidt een bureau de Sensiplan-consulent van de deelnemers? 

Het is gebleken dat deze vaak verwaarloosde gezichtspunten een directe 
invloed hebben op het verloop en de kwaliteit van de consultatie. Enge, 
donkere kamers werken benauwend; grote, hoge kamers laten slechts 
moeilijk vertrouwen en intimiteit ontstaan. Een prettig ingerichte 
ruimte, een nette ontvangst, een verloop zonder storingen, een open 
gespreksbevorderende schikking werken positief op de Sensiplan- 
consultatie of op het cursusverloop. In een aangename sfeer kunnen 
vertrouwen, openheid en spontaneïteit zich beter ontwikkelen. Angst 
kan gemakkelijker worden overwonnen, het opnemen en leren 
worden bevorderd. 

1.5 Deelnemeractivering 

Sensiplan hangt af van de medewerking en bereid- 
heid van de gebruikers; tenslotte zijn zij het die hun  
eigen geboorteregeling moeten vormgeven, die samen  
moeten overleggen, hun verantwoordelijkheid moeten  
opnemen. Het is belangrijk dat de deelnemers Sensiplan  
leren, d.w.z. dat de vrouwen hun temperatuur nauwkeurig  

PAAR- OF INDIVIDUELE 

CONSULTATIE 

OMGEVING 
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meten, het cervixslijm juist kunnen waarnemen en beoordelen, dat zij 
alles noteren en met hun partner de cyclus exact kunnen interpreteren. 
Het is even belangrijk dat de paren deze manier van geboorteregeling 
mee in hun dagelijkse leven betrekken. Daarbij hoort ook het bewustzijn 
van het paar dat seksueel contact een zwangerschap kan veroorzaken. 
We moeten er ons voor hoeden om van Sensiplan uitsluitend een techniek 
te maken, waarbij het aspect ‘mens’ gemakkelijk over het hoofd wordt 
gezien. 

De Sensiplan-consultatie moet zich dus duidelijk onderscheiden worden 
van een rijschool, niet enkel wat betreft het onderwerp en de doelstel-
ling, maar ook wat betreft de stijl en de ingesteldheid. 

Concreet betekent dit: 

■ Concentratie en ontspanning 

De deelnemers leren in een wisselwerking tussen concentratie en 
ontspanning. Ze ervaren een intensief bezig zijn met de interpretatie 
van cycluskaarten en spelen een rally. Telkens leren ze, telkens leren ze 
anders, maar beide leerwijzen zijn nodig. 

■ Informatie en impulsen 

De deelnemers moeten weten hoe de vruchtbare dagen bepaald worden, 
ze hebben een basiskennis nodig over anatomie en lichaamsfuncties. 
Maar ze moeten ook ervaren wat vruchtbaarheid kan betekenen. 
Informatie alleen speelt dit niet klaar; dat hoort mee bij de taak van de 
impulsen of leerprikkels die zich onderscheiden van de dagelijkse 
prikkels: beeldprikkels, impulsteksten, het impulsgesprek. Een poster, 
waarop twee partners afgebeeld staan in een ernstig gesprek of een 
romantische ontmoeting, wekt associaties op. Zo'n poster kan een 
probleemsituatie met betrekking tot Sensiplan oproepen of een pro-
jectie van eigen ervaringen losweken. Daardoor krijgt de voorafgaande 
zakelijke informatie een persoonlijke waarde en kan deze betrokken-
heid bewerken of een discussie uitlokken. Beiden zijn goede voorwaar-
den voor het echte leren. 

■ Controle en samenwerking 

De deelnemers hebben leercontroles nodig, opdat ze Sensiplan met de 
nodige betrouwbaarheid kunnen toepassen. Consulenten zullen daarbij 
ook geregeld in de rol van examinator stappen, die zo objectief mogelijk 
de kennis toetst en de nodige afstand neemt. Ze zullen echter ook hulp 
aanbieden wanneer het gaat om begrijpen en oefenen. Niemand krijgt 
een onvoldoende, maar spieken helpt ook niet. Niet enkel de consulen-
ten maar ook de overige deelnemers uit de groep – voor zover het geen 
individuele begeleiding betreft – zijn een belangrijke hulp. Ervaringen 
worden uitgewisseld, aansporingen gegeven, contacten aangeknoopt. 
Met en van elkaar leren is een belangrijk aspect van de Sensiplan-
consultatie. 

CONCENTRATIE EN 

ONTSPANNING 

ASSOCIATIE EN  DISCUSSIE 

MET EN VAN ELKAAR LEREN 
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■ Zin en zintuigen 

De deelnemer aan een cursus zoekt ook naar de zin van Sensiplan en zal 
zich niet tevreden stellen met aanwijzingen en begrippen. Daarbij 
worden vragen rond waarden gesteld, er wordt over normen gediscus-
sieerd. Sensiplan is geen levensbeschouwing. Toch kun je haar waarde-
betrokkenheid niet wegdenken. Maar in elk geval worden ook de zin-
tuigen aangesproken: niet enkel horen en spreken, maar ook zien, 
voelen en begrijpen. De kwaliteit van de ervaring is net zo zinvol als de 
beroemde vraag naar de zin. Het is niet voldoende losgekoppeld over 
cervixslijmproblemen ‘praten’, men moet er ook andere waarnemings-
oefeningen aan verbinden. 

■ Efficiëntie en omweg 

Alle deelnemers willen Sensiplan zo snel en betrouwbaar mogelijk 
toepassen. Dit hoofddoel bepaalt het verloop van de cursus. Daarbij zijn 
vaststaande feiten, eigen ervaringen en ervaringen van de consultatie 
noodzakelijk. De deelnemers zoeken professionalisme en vertrouwen op 
het kwaliteitslabel ‘Sensiplan-consulent’. Er moet tijd zijn voor gesprek-
ken en contacten, tijd voor randvragen en voor de hele sfeer, waardoor 
het leren vaak pas echt efficiënt en menselijk wordt. Voor de omgang 
met mensen geldt de paradoxale uitspraak dat “ik slechts tijd kan 
winnen, als ik bereid ben ook tijd te verliezen”.

WAARDEN 

ZEKER GEBRUIK  
EN KWALITEIT 
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Informatiebeveiliging 2 
 
De graad van het onthouden van aangeboden materiaal 
is afhankelijk van de aandacht en deze is bij de mens 
vaak het product van de diepte van de verwerking van de 
overeenkomende informatie. 
MANFRED SPITZER 
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2.1 Leren door informatie 

Informatieoverdracht is een complex gebeuren, dat zowel van de docent 
als van de leerling moet uitgaan. 

Het is een lange weg vooraleer informatie weten wordt, vooraleer weten 
toepassing wordt en toepassing ervaring en in bepaalde omstandig-
heden zelfs houding of leefwijze wordt. Met Sensiplan wil men een 
langdurig resultaat bereiken. 

Een bijeenkomst begint gewoonlijk reeds lang vóór ze eigenlijk begint. 
Alle deelnemers komen met andere verwachtingen en instellingen. Ze 
hebben hoop, stellen zich Sensiplan moeilijker of makkelijker voor dan 
het werkelijk is. Ze komen met voorkennis en vooroordelen, deels als 
resultaat van eigen ervaringen of ontgoochelingen.  

Als men dan gestart is, is men eigenlijk nog lang niet begonnen. Zien wat 
er is, horen en luisteren hoe moeilijk is dat, als men reeds vooringe-
nomen is. Vaak zoekt men enkel de snelle oplossing, het recept in geval 
van nood. Het is goed als men dan geëngageerde Sensiplan-consulenten 
treft, die zich tijdig concentreren om de Sensiplan- methode te verkla-
ren, zodat ze begrepen wordt. Dat gebeurt via afbeeldingen, foto's, een 
gesprek. 

Uiteindelijk heeft men slechts begrepen wat men zelf kan formuleren en 
met eigen woorden kan voorstellen. En telkens weer moeten misver-
standen uit de wereld geholpen worden, moeten Sensiplan-consulenten 
goed luisteren of de deelnemers ook dat bedoelen wat ze hadden moeten 
begrijpen. Van doorslaggevend belang is, hoe ze met informatie omgaan, 
welke betekenis ze krijgt, welke interpretatie eraan gekoppeld wordt. Ze 
komen dan steeds in de buurt van evaluatie en interpretatie. Daarvan 
hangt het af, of ze bereid zijn te handelen volgens de informatie die ze 
hebben ontvangen. En steeds weer oefenen via voorbeelden, situaties en 
cycli. 

Een grote rol speelt daarbij het eigen voorbeeld. Hoe beleven deel-
nemers de vruchtbaarheid, de vruchtbaarheid van hun partner? Hoe 
zorgvuldig worden de eigen gegevens opgeslagen en geïnterpreteerd? Is 
er bereidheid om de ingesteldheid tegenover het eigen lichaam te 
veranderen, uit waarnemingen te leren en het eigen gedrag aan te 
passen aan de resultaten? Men mag de lang ingeprente vanzelfspre-
kendheid tegenover het eigen lichaam niet onderschatten. 

Nieuwe gewoonten moeten een lange weg afleggen en hebben zorgvul-
dige begeleiding nodig. Daarbij moet men een en ander vergeten, d.w.z.  
‘verleren’. De uitwisseling van informatie veroorzaakt nog geen gedrags-
verandering. Afleren, of beter omscholen, gaat niet zonder verwerking 
van vroegere inzichten. Het gaat gedeeltelijk om nieuwe begrippen, een 
andere taal; het belangrijkste daarbij zijn de kleine stappen die een 
ander ritme en een nieuw gedrag veroorzaken. Daarvoor is aanmoedi-
ging nodig en een open gesprek. Waar zijn er nog moeilijkheden? Welke 
hulp kan nog geboden worden? Hoe verwerken anderen dit probleem? 

De uitwisseling van ervaringen is een belangrijke bijkomende 
informatie, die echter moet worden getoetst en gedifferentieerd. 

OEFENEN 

VERLEREN 
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Sensiplan-consulenten moet alleszins eigen indrukken wantrouwen en 
vermoedens in een speciale leercontrole toetsen.  

Een aanvaardbare betrouwbaarheid bij het gebruik van Sensiplan kan 
slechts als de informatie betrouwbaar is, waarbij informatie meer is dan 
louter informatieoverdracht. 

Voor een goede Sensiplan-consultatie is er nood aan: 

■ Zakelijke competentie 

Ze omvat sleutelkwalificaties in de omgang met feiten en problemen. 
Kennis, bekwaamheid, vaardigheden rond het regelwerk van Sensiplan 
en de medische achtergrondkennis horen daarbij, evenals de stimule-
ring tot zelfstandig handelen in verband met Sensiplan en de betrouw-
bare cyclusinterpretatie. 

■ Leercompetentie 

De competentie om deelnemers bij het verwerven van Sensiplan-kennis 
juiste leerimpulsen te geven en de inhoud begrijpelijk over te brengen. 
Daarbij horen feedback over de werkwijze van de deelnemers, over hun 
leervooruitgang en wenselijke aanvullingen, nieuwsgierigheid wekken, 
ruimte voor zelfstandig leren open laten, probleemgericht leren stimu-
leren en aanwakkeren.  

■ Methodecompetentie 

De methodecompetentie houdt de bekwaamheid in om informatie in te 
winnen, te structureren en te bewaren en ze op een later moment 
opnieuw te gebruiken, te verwerken, resultaten van verwerkings-
processen juist te interpreteren en aangepast voor te stellen. Verder 
sluit de methodecompetentie ook bekwaamheden in tot probleem-
oplossing, beslissingsmogelijkheid, zelfstandig leren, het vermogen tot 
motivering en inschatting evenals algemeen logisch denken. 

 



2 INFORMATIEVERZEKERING 
 

22 
 

2.2 Methoden van informatieoverdracht 

■ De taal van de referent 

Om de levendigheid van een voordracht te waarborgen, 
is het niet goed om schriftelijk voorbereide teksten af te 
lezen. Bij het voorlezen wordt over het algemeen te snel 
en haastig gesproken. Vooraf geformuleerde zinnen zijn 
ook vaak te sterk geconstrueerd en de taal te perfect. 
Enkele deelnemers zijn dan snel verveeld en slapen, en de 
rest draagt er, ondanks de aandacht, weinig van mee. Bij 
het vrije spreken is het denkspoor makkelijker te volgen. 
De woordkeuze is eenvoudiger, het spreken natuurlijker. 

■ De houding van de referent 

Referenten moeten zich bewust zijn van de uitwerking 
van hun gedrag op de deelnemers. Wie veel richtlijnen 
geeft, verlamt de deelnemers. Het is beter de deelnemers 
veel zelf te laten doen (zelfactiviteit). Opmerkingen, 
conflicten en kritiek van de deelnemers worden zakelijk 
aangehoord en behandeld. 

■ De voordracht 

De voordracht moet in geen geval de enige of 
overheersende vorm van informatieoverdracht zijn 
(eenrichtingscommunicatie). Voor veel thema's in de 
volwassenenvorming is de doorlopende voordracht 
ongeschikt, vooral, wanneer het gaat om concrete 
levensvragen. Een voordracht is goed bruikbaar bij het 
overbrengen van feitenkennis (anatomische basis-
kennis). Ze is heel geschikt voor de korte, samen-
hangende voorstelling van zaken die geordend, over-
zichtelijk gemaakt, samengevat of ingeleid moeten worden.  
Een voordracht zou niet langer dan 20 minuten mogen 
duren en door visuele hulpmiddelen worden ondersteund.

… of 

teksteksteksttekst- 
teksteksteksteks 

tekstekstekst... 
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Wees aanschouwelijk, oprecht, begeesterend – en kort. 
LOTHAR SCHMIDT 
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3.1 Visualiseringsmedia 

De gebruikte media spelen een belangrijke rol. Ze kunnen over te 
brengen inhouden ondersteunen en bijdragen tot een betere opname 
van de informatie. Er zijn verschillende manieren om informatie over te 
brengen, waarbij de volgende visualiseringsmedia het beste geschikt 
zijn. 

■ Voor het prikbord  

is een speciale staander nodig. Er bestaan prikborden in diverse uit-
voeringen, waarop kaartjes vb. met magneten, kleefband, duim-
spijkers enz. worden bevestigd. Het prikbord is geschikt voor 
overzichten. De ordening van de kaartjes kan makkelijk veranderd 
worden. Deze voorstellingsvorm activeert de deelnemers en nodigt 
uit tot aanvullingen. Deze kaartjestechniek om de toehoorders te 
betrekken, vereist oefening en ervaring. 

■ De beamer als visualiseringsmiddel 

Het belangrijkste voordeel van een beamer (dataprojector) is dat 
alle multimediale elementen (geluid, beeld, video) hier ten volle tot 
hun recht komen. Verder is het mogelijk een presentatie die met 
Powerpoint werd gemaakt, ook met animatie via de beamer te 
tonen, i.p.v. ze op transparanten te moeten afdrukken. Een goed 
voorbereide beamerpresentatie kan meer leven in de voordracht 
brengen. 

Welke voordelen biedt de beamer als visualiseringsmiddel? 
 Goede voorstelling van een presentatie 
 Veel aandacht door bewegende elementen 
 Goed medium voor grote groepen 
 Snelle actualisering van bewaarde presentaties 
 Niet nodig om transparanten te maken 
 Dynamiek in de beeldopbouw door animaties 

Welke tips zijn er om met een beamer om te gaan? 
 Overlaad de presentatie niet met animatie en geluidseffecten. 
 Gebruik een draadloze muis voor de PC of een pointer. 
 Las pauzes in. 
 Bereid de presentatie goed voor, om niet voortdurend naar het 

projectiescherm te moeten kijken. 
 Maak een papieren afdruk van je dia’s met 4 dia’s per bladzijde om 

een overzicht van je presentatie te hebben. 
 Lees je presentatie niet af. 
 Geef je presentatie al staande 
 Gebruik de flipover als aanvulling bij de beamer. 
 Test de techniek vóór de presentatie. 
 Doorloop de volledige presentatie vooraf, om de tijd in te schatten. 
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 Bekijk hoe je binnen de dia’s kunt verder- en terugspoelen 
(navigatie). 

 Beschouw je beamerpresentatie als een aanvulling op je voordracht, 
niet als een afzonderlijke eenheid. 

■ Transparanten 

 Let op een uniforme opbouw van je transparanten (opmaak). 
 Werk in landschapsformaat. 
 Gebruik sprekende titels. 
 Wees terughoudend in het gebruik van effecten. 
 Gebruik goed leesbare, schreefloze letters. 
 Kies de lettergrootte afhankelijk van het projectiescherm (vaak 

gebruikt: titels: 20-24 pt, lopende tekst: 16-18 pt). 
 Gebruik kleuren, maar spaarzaam, en vermijd te flashy kleuren. 

■ Overheadprojector 

Te vaak wisselende diamodellen werken verwarrend en vermoeiend. 
Om cycli te laten interpreteren is de overheadprojector best geschikt. De 
deelnemer kan de cyclus op zijn plaats interpreteren en aan de over-
headprojector bespreken of onmiddellijk aan de projector interpreteren. 
Voortdurend oogcontact met de deelnemers is mogelijk. Bij parallelle 
voordracht en transparantgebruik is een goede informatieopname 
mogelijk. 

■ De belangrijkste materialen voor een Sensiplan-cursus zijn: 

Het werkboek (WB) 

Dit moet vóór het begin van de cursus door de 
deelnemers zelf worden aangekocht (boekhandel) 
of bij het begin van de cursus beschikbaar worden 
gesteld. Het werkboek bevat een uitvoerige cyclus-
verzameling evenals een aanvulling met oefencycli 
voor vrouwen in speciale situaties of voor indivi-
duele begeleiding. Oplossingen zijn eveneens 
opgenomen. 

Het handboek ‘Natuurlijk & zeker’ (N&Z) 

Er moet verwezen worden naar de noodzaak om de 
cursusinhoud daarin na te lezen (zie verloopplan). 
De consulent moet tijdens de cursus steeds van beide 
publicaties een exemplaar bij hebben.
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Controlelijst voor de interpretatie van een 
cyclus 

Als hulp voor een juiste interpretatie van de cyclus 
dient de controlelijst. Zo kan geen belangrijke infor-
matie worden vergeten. Afgedrukt op A5, dient het 
blad ook tegelijk als hulp bij de cyclusinterpretatie dag 
na dag. 

De cycluskaart 

Het waarnemen en noteren van de in de loop 
van de vrouwelijke cyclus typisch optredende 
lichamelijke veranderingen is van wezenlijk 
belang. Wat, hoe, wanneer wordt waarge-
nomen, wordt op de cycluskaart genoteerd.
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■ Ruimtelijke inrichting ook voor informatiebijeenkomsten 

Naargelang de ruimte en het aantal aanwezigen bestaan er vier 
mogelijkheden, die ook tijdens een informatiesessie kunnen worden 
gevarieerd. 

Kringvorm 
De kringvorm is geschikt voor een aantal deelnemers van 
drie tot twintig. Er zijn alleen stoelen nodig. Tafels worden 
opzij gezet. De kringvorm kan naar wens met andere stoelen 
worden aangevuld. De spreker zit in de kring en kan door 
iedereen gezien worden. 

Seminarievorm 
De seminarievorm is goed geschikt voor groepswerk. Er zijn 
zoveel tafels nodig als er groepen gevormd worden. De 
spreker plaatst zich zo dat iedereen hem goed kan zien. 
Geschikt voor 10 tot 60 deelnemers. 

Frontaal 
De frontale vorm heeft doorgaans de voorkeur, hoewel ze de 
meest onpersoonlijke is. Ze herinnert sterk aan een ‘school-
situatie’, biedt anderzijds echter beschermingsruimte voor de 
deelnemers. Tafels zijn niet nodig. Het aantal deelnemers zou 
niet meer dan 30 mogen bedragen. 

Evenement 
Deze vorm is enkel aanbevolen wanneer de spreker een 
beamer of een overheadprojector wil gebruiken. Het voordeel 
is dat allen gelijk de presentatie of de film kunnen zien. Het 
nadeel is dat deelnemers elkaar niet kunnen zien, dat ze achter 
elkaar zitten. Geschikt voor 1 tot 100 deelnemers (indien het 
scherm of de monitor aangepast zijn). 

 

 Bij alle vier mogelijkheden moet men erop letten dat ze voor het begin van 
de sessie door de Sensiplan-consulent gekozen en opgesteld worden. 
Doorgaans is het aantal deelnemers moeilijk in te schatten en is het beter 
om eerder te weinig dan te veel zitgelegenheden te voorzien. Het is 
eenvoudiger om nog tafels en stoelen bij te zetten, dan de helft of 2/3 van de 
stoelen leeg te laten. 
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Leren in groepen  4 
 
Wie denkt niet meer op andere te zijn aangewezen, 
wordt onverdraaglijk. 
LUC DE CLAPIERS ,  MARQIUS DE VAUVENARGUES 
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4.1 Mogelijke vormen van groepswerk 

Het leren in groep speelt in de volwassenenvorming een belangrijke rol, 
omdat het voordelen biedt ten opzichte van het individuele leren, zoals 
velen het nog kennen uit hun school- of studententijd. Het leren concen-
treert zich niet enkel op de leerstof. Ook het sociale aspect, samenzijn 
speelt een belangrijke rol. Niet enkel wat gezegd wordt, maar ook hoe en 
door wie het gezegd wordt, laat bij iemand een indruk na. Door deze 
verbindingen ontstaan associatieketens, die het aangeleerde later weer 
gemakkelijker naar boven laten komen. 

Voor de Sensiplan-consultatie blijkt de groep een belangrijke vorm voor 
sociale interactie te zijn. Ze kan de behoefte aan contact en nabijheid, 
oriëntering, spanning en dynamiek op eenzelfde manier bevredigen. 
Daardoor schept ze een gunstig klimaat voor de leersituatie. Door het 
communicatie- en interactieproces ontstaat een gevoel van samenhorig-
heid, waarbij de deelnemers elkaar wederzijds kunnen verbeteren of tot 
positieve concurrentie aansporen. Zo ook ervaren ze dat ze met hun 
moeilijkheden niet alleen staan en alleen gelaten worden. De vergelij-
king met anderen bevordert de motivatie. Zo zetten bijvoorbeeld zorg-
vuldig ingevulde cycluskaarten aan tot navolging. 

Bij het overbrengen van Sensiplan hebben we hoofdzakelijk te doen met 
een individuele consultatie of kleine groepen van zes tot acht personen, 
waarbij een ongedwongen gespreksintimiteit ontstaat. Het is belangrijk 
dat geen eenzijdige communicatiekanalen zonder feedback ontstaan, 
enkel van de consulent naar de deelnemers. Door afwisselend verschil-
lende leermethoden in te zetten kunnen de deelnemers tot actieve 
medewerking worden aangezet. Vragen over de cyclusinterpretatie 
kunnen bijvoorbeeld gemeenschappelijk door de groep worden beant-
woord. Daarbij moeten de consulenten zo weinig mogelijk en enkel 
indien nodig verbeterend ingrijpen. 

De Sensiplan-consulenten zouden de groep ertoe moeten brengen 
zoveel mogelijk vragen vanuit de eigen gelederen te beantwoorden. Je 
zult verbaasd zijn welke creatieve oplossingen een groep kan geven. 

Natuurlijke geboorteregeling is als partnermethode aangewezen op de 
medewerking van de mannen. Ze zijn weliswaar nog bereid mee te gaan 
naar een consultatie, maar laten het leren van de regels vaak aan de 
vrouwen over. In de groep zijn er echter speelse mogelijkheden om het 
eergevoel van mannen – bijvoorbeeld door een quiz – uit te dagen en op 
deze manier een positief resultaat te behalen. 

Door het samen werken wordt het leren levendig. De natuurlijke nieuws-
gierigheid van de mens moet behouden blijven, omdat ze de belang-
rijkste leermotivatie is. In de groep komt daarboven nog een concur-
rentie-effect. De manier waarop de leerstof wordt aangeboden, zou deze 
basisregels moeten respecteren. Ook de biologische basis van Sensiplan 
en de cyclusoefeningen zijn plezierig, wanneer men met elkaar op 
ontdekkingsreis gaat in het rijk van de biologie van het menselijk 
lichaam, of wanneer men over raadgevingen discussieert die men uit het 
verhaal bij een cyclus afleidt. 
Een goed geleide groep kan onvermoede leerenergie en -vreugde voor 

NIET ALLEEN WAT,  
MAAR HOE EN VAN WIE GELEERD 

WORDT 
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de gemeenschappelijke zaak losweken. De groep is meer dan enkel de 
som van de deelnemers. 

Het groepswerk staat aan de top van de intensieve methoden; van alle 
nieuwere methoden wordt ze nog het meeste toegepast en ze geldt voor 
velen als dé methode. Haar voordelen zijn duidelijk: overzichtelijk 
aantal, intiem gespreksklimaat, bijzondere activeringsstimulans door de 
betrokkenheid van de groepsleden, mogelijkheden tot directe communi-
catie, afzien van formele leiding door de referent en daardoor partner-
betrokken coöperatie. 

Het groepswerk heeft ook zijn zwakten: het biedt weinig ruimte voor 
gerichte informatie, neemt veel tijd in beslag en heeft zijn hoofdpro-
bleem bij de zogenaamde verslaggeving. Hoe moeten de resultaten van 
het groepswerk in het plenum worden gebracht? Iedereen kent wel de 
vermoeiende slotfase, wanneer de ene groep na de andere moeizaam 
zijn verslag voorbrengt, zonder dat ze behoorlijk het afgelopen proces 
duidelijk kan maken; ook speelt de toevallige samenstelling van een 
groep een belangrijke rol en kan deze van bij het begin de mislukking 
betekenen. Groepswerk moet zo mogelijk niet aan het begin staan; ze 
veronderstelt de gemeenschappelijke beleving in het plenum en leidt 
ook weer naar het plenum. 

De groepsvorming gebeurt het beste niet bureaucratisch (b.v. aftellen, 
iedereen met een bril), maar ofwel volgens vrije keuze ofwel speels. 

Voor het welslagen van het groepswerk is het belangrijk dat een 
heldere, het best schriftelijke werkwijze en werkbladen bestaan, die het 
groepsproces kunnen dragen en ondersteunen. 

4.2 Methoden voor groepswerk 

Bij de volgende groepsmethoden worden de deelnemers in kleine 
groepen van maximum 5 leden ingedeeld.  

■ Groepswerk met dezelfde taak – b.v. de tutorgroep 

Alle groepen moeten dezelfde taak uitvoeren. De persoonlijke cycli 
worden in de kleine groepen besproken. In tegenstelling tot het plenum 
kunnen nu verschillende cursisten tegelijk aan het woord komen, en ook 
degenen die pas in de kleine groep de moed hebben om het woord te 
nemen. De resultaten zijn goed vergelijkbaar. Men kan geen tijd besparen.  

■ Werkverdelend groepswerk – b.v. interpretatie van 
verschillende cycli 

Elke groep moet andere cycli interpreteren. In tegenstelling tot het 
plenum wordt niet enkel in een kleine groep, maar tegelijk aan meer-
dere opdrachten gewerkt. Dit bespaart tijd, die echter vaak bij de 
verslaggeving in het plenum weer verloren gaat, omdat de resultaten 
maar moeilijk zijn over te brengen. Deze vorm van groepswerk ver-
onderstelt ervaring van de referent en van de groep. 

ZWAKTEN VAN HET 

GROEPSWERK 

METHODEN 
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■ Parallel groepswerk – b.v. hulpmiddelen maken voor een 
betere voorstelling van de cervixslijmwaarneming 

Minstens 2 groepen behandelen dezelfde opdracht, zodat hun resultaten 
vergelijkbaar zijn en tegelijk meer dan één opgave kan worden behan-
deld. De verslaggeving in het plenum is niet zo moeilijk als bij de vorige 
vorm en de voorbereiding is niet zo omvangrijk. 

■ Individueel en partnerwerk 

De deelnemers worden hier individueel benaderd, om zo een individuele 
verwerking van het thema mogelijk te maken. Individueel en partner-
werk laten de deelnemers meer op zichzelf terugvallen en vragen daar-
om duidelijke opdrachten en aanwijzingen vanwege de referent. In het 
partnerwerk is men genoodzaakt intensief in te gaan op de argumen-
tatie van de partner. 

4.3 Feedback van het groepswerk in het plenum 

Het zwakke punt van elk groepswerk ligt in de feedback 
in het plenum. In principe is de verslaggever eerder 
toevallig een specialist ter zake. Bij meerdere groepen is 
de verslaggeving een vermoeiend gebeuren dat het 
succes van het groepswerk vaak verstoort. Meer af-
wisseling kan het plenum levendig maken.  

■ Stil verslag 

De resultaten van het groepswerk worden op panelen overzichtelijk en 
aantrekkelijk voorgesteld, om in stilte te worden gelezen, waarbij vol-
doende tijd wordt voorzien. Daarbij kan het plenum in de ruimte rond-
lopen. Als afsluiting kunnen zo nodig vragen van geïnteresseerden 
worden beantwoord. 

■ Groepsreferaat  

In plaats van een individueel verslag spreekt elke deelnemer over een 
onderdeel, zodat allen aan het woord komen en zich aan het plenum 
kunnen voorstellen. Er kan in volgorde of willekeurig voorgesteld 
worden, maar kort, in enkele woorden en begrijpelijk voor iedereen die 
geen lid van de groep was. 

■ Hearing  

De hele groep stelt zich ter beschikking van het plenum voor een doel-
gerichte bevraging van een expert over het verloop en het resultaat van 
het groepswerk. Het plenum stelt de vragen, zo concreet mogelijk, de 
individuele groepsleden antwoorden, zo kort en exact mogelijk. Geen 
herhalingen of lange vragen en geen vragen van slechts één persoon! 
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4.4 Individuele en paarconsultatie 

De ontwikkeling van de Sensiplan-consultaties heeft getoond dat er 
meer individuele of paarconsultaties dan groepsconsultaties zijn. Met 
deze ontwikkeling moet men rekening houden bij de uitvoering. Naast 
de beperktere organisatorische inspanningen bij de individuele consul-
tatie, eisen individuele of paarconsultaties meer methodisch-didactisch 
kunnen van de consulent. Ideaal komt de partner mee naar de consul-
tatie. Dan kunnen beide partners samen de regels voor de vruchtbare en 
onvruchtbare periode leren, samen oefenen, samen eens worden over 
het omgaan met de vruchtbare periode en over de kinderwens. De deel-
name van de partner aan de Sensiplan-consultatie betrekt hem er bij 
van bij de aanvang. Hij leert hoe hij kan steunen en bijdragen b.v. door 
het bijhouden van de temperaturen en rekening te houden met de 
vruchtbare periode. 

In de individuele of paarconsultatie werken de deelnemers meer zelf-
standig en krijgen ze daardoor zelfvertrouwen voor hun interpretaties, 
een mogelijke ‘zwakte’ is het ontbreken van uitwisseling met andere 
deelnemers en het leren uit de ervaringen van anderen. 

De voordelen van de individuele of paarconsultatie zijn de individuelere 
aanpassing aan de deelnemers/het paar, de consulent kan in de voor de 
vrouw/het paar aangepaste leerstijl en leertempo werken. 

Het feit dat de cursus in de privéwoning van de consulent of in de woon-
kamer plaatsvindt, biedt de deelnemers een blik in zijn of haar leven. 
Om storingen door gezinsleden of telefoon te vermijden, zou de 
consulent het tijdstip en de plaats bewust moeten kiezen en vooraf 
afspraken maken. 

Individuele en paarconsultaties binden de consulent meer aan de deel-
nemers dan bijvoorbeeld in een groep. Een professionele afstand 
houden kan in zo’n setting moeilijker zijn. Hier moet de consulent van 
bij het begin grenzen stellen, en de deelnemer/het paar in zijn zekerheid 
bij de interpretatie bevestigen. Anders bestaat het gevaar dat buiten het 
kader van de consultatiereeks verder een beroep wordt gedaan op de 
consulent en dat de deelnemer/het paar niet zelfstandig wordt.
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Aspecten van de 
Sensiplan-consultatie  5 
 
Het is niet belangrijk of een consulent alles voor jou doet 
wat hij kan. Beslissend is of hij iets kan dat hij voor je 
doet. 
KARLHEINZE KARIUS 
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5.1 Communicatie – elkaar ontmoeten 

 

 

Communiceren betekent signalen uitzenden en ontvangen. Bij elke ont-
moeting tussen twee mensen worden tekens uitgewisseld. Om het 
gebeuren tijdens een Sensiplan-consultatie volledig te begrijpen en te 
beschrijven, volstaat het niet zich te beperken tot de mondelinge 
uitingen van de betrokkenen.  

Veel informatie wordt reeds uitgewisseld, vóór iemand zelfs z'n mond 
heeft open gedaan: uitzicht, lichaamshouding, optreden, kleding, oog-
contact, plaats waar men gaat zitten, glimlachen enz. horen tot de zoge-
naamde non-verbale (niet gesproken) aspecten van communicatie.  

Naast de inhoud van het gesproken woord let de aandachtige ontvanger 
van de boodschap ook op de vorm: Hoe spreekt de zender van de mede-
deling (stemhoogte, pauzes, woordenvloed, klemtoon, verandering in 
geluidssterkte enz.)? Uit deze informatie stelt de ontvanger van een 
boodschap — zonder dat hij dat bewust doet — een totaalbeeld samen.  

Vaak geeft pas de vorm van een mededeling ons een richtlijn, hoe we ze 
eigenlijk moeten verstaan. Dezelfde zin, een keer wrevelig en een keer 
vriendelijk geuit, wordt door de luisteraar verschillend waargenomen. 
Hoe een zin wordt begrepen, wordt onder meer door de begeleidende 
non-verbale informatie bepaald. 

De communicatie tussen de Sensiplan-consulent en een paar of een 
vrouw gebeurt uiteraard zoals elke andere ontmoeting. Beide kanten 
zullen op de meestal onbewust uitgezonden non-verbale tekens van de 
tegenspreker letten. Voor Sensiplan-consulenten kan het daarom nuttig 
zijn, een aanvoelen voor dit soort mededelingen tijdens de consultatie te 
ontwikkelen. 

Zo,… 

… of zo. 
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5.2 Gespreksbevorderende uitdrukkingsvormen 

Er bestaat een reeks gespreksbevorderende uitdrukkingsvormen die in 
zekere mate onafhankelijk werken van de inhoud van de discussie. Deze 
factoren worden hier voorgesteld. 

■ Factor 1: Herhalen/samenvatten 

Inleiding 

In het kader van de Sensiplan-consultatie kan het gebeuren dat een 
deelnemer zijn of haar situatie of wens heel uitvoerig beschrijft, of 
daarbij zelfs in herhaling valt. Dan kan het vaak helpen als de consulent 
wat begrepen is, nog eens samenvat. Deze samenvatting is als het ware 
een verkorte herhaling. Ze toont niet enkel dat werd geluisterd, maar 
helpt allen om zich van het essentiële nog eens bewust te worden om 
dan het gesprek verder te kunnen voeren. 

Voorbeeld 

Mevrouw A: “Sinds veel maanden zoek ik een nieuwe vorm van 
geboorteregeling. Met de huidige methode ben ik niet tevreden. Daarom 
heb ik al herhaaldelijk contact opgenomen met mijn gynaecoloog, die 
me verschillende voorstellen heeft gedaan met vóór- en nadelen. Daarbij 
komt dat mijn man soms meer, soms minder interesse heeft voor deze 
vraag. Soms gaat hij met al mijn voorstellen akkoord en dan weer heeft 
hij bezwaren. Daarbij komt dat ik niet zeker ben of bijvoorbeeld Sensiplan 
voor mij de juiste methode is, omdat ik een heel onregelmatige levens-
stijl heb en omdat bovendien mijn cycli ook niet erg constant zijn. Mijn 
man dringt er intussen na maanden twijfel op aan om eindelijk een 
beslissing te nemen. Het wordt me echter steeds duidelijker dat ik niet 
alle aspecten die ik graag mee in beschouwing zou nemen en die dan 
nog door mijn man worden aangevuld, in een bepaalde geboorterege-
lingsmethode kan terugvinden.” 
Sensiplan-consulent: “Na al je overwegingen en de hoeveelheid 
mogelijkheden met hun voor- en nadelen valt het je uiteindelijk moeilijk 
om een concrete beslissing te nemen.” 

■ Factor 2: Verduidelijken 

Inleiding 

Het kan voorkomen dat een deelnemer in de kantlijn een opmerking 
maakt, die, wanneer ze niet wordt verduidelijkt, de verdere sessie kan 
bemoeilijken. Het verduidelijken helpt de deelnemer, zowel als de 
consulent, om de sessie meer te richten naar de behoeften van de 
deelnemer. 

Voorbeeld 

Mevrouw B: “Dit is al de derde bijeenkomst. Nog maar één keer en de 
Sensiplan-cursus is afgerond. Ik moet tegen dan in ieder geval veel 
regels onthouden.” 

HERHALEN,  
SAMENVATTEN 

VERDUIDELIJKEN 
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Sensiplan-consulent: “Als ik je goed begrijp, maak je je zorgen dat je de 
regels niet allemaal kunt onthouden.” 

■ Factor 3: Bevragen 

Inleiding 

Bij bepaalde uitspraken helpt het bevragen de consulent om nauw-
keurigere informatie te verkrijgen en om zo de deelnemer bij het 
oplossen van het probleem gerichter te kunnen ondersteunen. 

Voorbeeld 

Mevrouw C: “Bij mij is er hoe dan ook maar één cervixslijmpatroon...” 

Sensiplan-consulent: “Ik kan me dat nog niet precies voorstellen. Zou je 
me dat preciezer kunnen uitleggen en me je noteringen tonen?” 

 

■ Factor 4: Verder leiden, denkrichtingen stimuleren 

Inleiding 

Het doel van de Sensiplan-consultatie is om de deelnemer de vaste 
methoderegels (sensiplan®) bij te brengen, zodat deze zelfstandig en 
zeker zijn/haar gezinsplanning vorm kan geven. Wanneer de houding of 
de bedoeling van de deelnemer niet duidelijk zijn en dit gedrag ev. de 
betrouwbaarheid vermindert, moet dit met de vrouw besproken 
worden en moeten haar de gevolgen worden uitgelegd. 

Voorbeeld 

Mevrouw D: “Nu ik in de 3e cyclus ben sinds het begin van de Sensiplan-
consultatie, heb ik de indruk dat ik af en toe heel goed de temperatuur-
meting kan weglaten, want ik heb het gevoel intussen tamelijk zeker te zijn.” 

Sensiplan-consulent: “Het is mooi dat je je al tamelijk zeker voelt, maar 
voor het vervolg is het belangrijk te weten of je een zwangerschap wilt 
nastreven of vermijden.” 

■ Factor 5: Gevoelens aanspreken 

Inleiding 

Wanneer er onenigheid tussen de partners is, of ook tussen de deel-
nemer en de Sensiplan-consulent, helpt het om dit meteen te bespreken 
en samen uit te klaren of naar een oplossing of ondersteuning te zoeken, 
ev. zelfs van buitenaf. 

Voorbeeld: 

Mevrouw E: “Mijn man en ik hadden samen beslist aan de Sensiplan- 
consultatie deel te nemen. Maar nu moet ik vaststellen dat hij zich 
steeds meer terughoudend gedraagt.” 

Sensiplan-consulent: “Ben je ontgoocheld dat je man je niet meer steunt?” 

KAN HET OOK  NAUWKEURIGER? 

ZEKERHEID WINNEN 

WAT BIJ ONENIGHEID? 



5 ASPECTEN VAN DE SENSIPLAN-CONSULTATIE 
 

37 
 

■ Factor 6: Verbanden leggen 

Inleiding 

Soms zijn er situaties die de deelnemers te complex schijnen om er een 
oplossing voor te vinden. Dan helpt het wanneer de consulent de 
mogelijke uitgangspunten benoemt en daardoor de mogelijkheid voor 
een oplossingsgeoriënteerd gesprek schept. 

Voorbeeld 

Mevrouw F: “Tijdens het gesprek met mijn gynaecoloog vertelde ik hem 
dat ik op dit ogenblik deelneem aan een Sensiplan-consulentencursus. 
Tegen alle verwachting in was hij zo enthousiast dat hij me aanbood 
regelmatig in zijn praktijk een consultatie te geven. Ik ben nu bezorgd, 
omdat ik niet weet welke verplichtingen hieruit kunnen voortkomen.” 

Sensiplan-consulent: “Enerzijds vind je de tegemoetkoming van je 
gynaecoloog geweldig, maar tegelijk krijg je angst voor wat er op je 
afkomt.” 

BEGRIJPEN EN  
BEGREPEN WORDEN 
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5.3 Doelen van de Sensiplan-consultatie 

Doel en zin van een Sensiplan-consultatie bestaan erin deelnemers te 
helpen om zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid een 
betrouwbare geboorteregelingsmethode toe te passen. In de praktijk 
zal het nauwelijks volstaan om aan deelnemers enkel uit te leggen hoe 
ze de vruchtbaarheidstekens kunnen waarnemen en juist interpre-
teren. Dit is enkel het technische aspect. Iemand op het droge zwem-
lessen geven is één zaak — maar de sprong in het koude water moet 
ieder alleen wagen.  

Zo zal het ook gebeuren met deelnemers, die voor het eerst hun notities 
zonder de hulp van de Sensiplan-consulent zullen interpreteren en hier 
nu op moeten vertrouwen. 

Wanneer kun je van een goede afsluiting van een consultatie spreken? 
Wanneer is de tijd gekomen, dat deelnemers de Sensiplan-consulent 
niet meer nodig hebben? Wat moeten ze intussen hebben geleerd? 
Theoretische kennis en het betrouwbaar bijhouden van de cyclus vol-
staan niet, om iedereen het subjectieve zekerheidsgevoel te geven dat ze 
nodig hebben om in de toekomst de methode alleen te kunnen gebrui-
ken. Wanneer is het doel van de consultatie bereikt? 

 Vanuit de Sensiplan-consulent is het doel van de Sensiplan-consultatie 
zichzelf overbodig te maken. Dit is pas dan gewaarborgd wanneer: 

 de deelnemers geleerd hebben zelfstandig notities te maken, deze 
volgens de regels te interpreteren en de voor hun relatie geldende be-
slissingen te nemen (b.v. in de vruchtbare periode geen gemeenschap 
hebben of de regels overtreden hoewel er geen kinderwens bestaat); 

 de deelnemers voor deze beslissing zelf de verantwoording overnemen, 
d.w.z. dat ze geen dekking door Sensiplan-consulenten nodig hebben en 
dat ze zich van de consequenties van hun beslissing – zowel voor de 
relatie als voor de betrouwbaarheid van de methode – bewust zijn en 
deze zelf dragen, zonder de methode of de Sensiplan-consulenten 
verantwoordelijk te stellen. Verantwoording overnemen kan in die zin 
ook betekenen dat ze de methode voor zichzelf afwijzen. 

 de deelnemers zich subjectief zeker voelen, d.w.z. ervan overtuigd zijn 
dat de methode goed is en dat ze zowel op de regels (methodezeker-
heid) als op hun eigen interpretatie (gebruikerszekerheid) kunnen 
vertrouwen. Met andere woorden: ze kunnen zonder ‘zwemmonitor’ in 
het water springen zonder angst te verdrinken. 

Voor de ontwikkeling van deze drie psychologische factoren bij deelnemers 
zijn de Sensiplan-consulenten mee verantwoordelijk. Ze kunnen dit 
gebeuren reeds bij het eerste contact bewust of onbewust beïnvloeden. 
Deelnemers geraken meer of minder snel afhankelijk van Sensiplan-
consulenten, wanneer deze hun b.v. alles afnemen, hen slechts weinig 
vrijheid bieden, hen overdonderen of overrompelen. 
Sensiplan-consulenten kunnen echter ook actief met de deelnemers de 
genoemde voorwaarden voor een succesrijke afloop nastreven. 
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5.4 Transparantie van de werkwijze 

Eén van de doelstellingen van de Sensiplan-consultatie bestaat erin 
duidelijke en verstaanbare regels, evenals wetenschappelijk verant-
woorde kennis door te geven. Daarom is het belangrijk de doorzichtig-
heid van het gehele gebeuren zo duidelijk mogelijk te maken.  

Sensiplan-consulenten moeten hun deelnemers duidelijk maken, dat 
moeilijkheden en omscholingsprocessen doorgaans deel uitmaken van 
de leerfase en ook in de toekomst niet uitgeschakeld kunnen worden.  

Misverstanden kunnen tot verkeerde handelingen en foute interpreta-
ties van cycluskaarten aanleiding geven. Eerst moet duidelijk zijn dat 
verkeerde interpretaties niet veroorzaakt zijn door niet begrijpen of 
gebrek aan kennis. Dan moeten andere oorzaken voor dit afwijkend, of 
volgens de regels foute gedrag worden gevonden. 

De oorzaken kunnen heel uiteenlopend zijn. Zo kunnen ook verborgen 
conflicten in relaties aan de oppervlakte komen. Een vrouw zou bijvoor-
beeld de werkelijk vruchtbare periode kunnen rekken, om geen 
intimiteit of seksueel contact te moeten hebben. In een andere relatie 
kan op deze manier duidelijk worden dat man en vrouw een verschillen-
de visie hebben over het tijdstip van de volgende zwangerschap, of over 
de zwangerschap als zodanig. Deze en vele andere voorbeelden mogen 
Sensiplan-consulenten er niet toe verleiden om voor de deelnemers alle 
mogelijke conflicten die aan de basis van zo’n gedrag zouden kunnen 
liggen, op te sommen en hen met verklaringen en interpretaties te gaan 
overladen. Hun opgave kan er in zulke situaties enkel in bestaan 
duidelijk aan te geven dat er een conflict is. 

■ Taboedomeinen bij Sensiplan-consulenten in de 
consultatie 

Iedere mens heeft vragen en thema’s, die niet worden aangeraakt. Dat 
geldt zowel voor Sensiplan-consulenten als voor deelnemers. 

De Sensiplan-consultatie kan nu de aanleiding zijn dat zulke, met het 
zegel van de stilte voorziene domeinen worden aangeraakt. Sensiplan 
grijpt net heel diep in de persoonlijke, relationele en levensbeschouwe-
lijke domeinen en kan dus heel wat aanleidingen voor moeilijke 
situaties bieden. 

Taboedomeinen in de consultatie zijn makkelijk te herkennen, omdat de 
betrokken personen dan heftiger reageren dan anders. Dit signaleert 
hoe kwetsbaar deelnemers op dit vlak zijn. Daarom is de grootste voor-
zichtigheid geboden. In dit geval zou het ongepast zijn te interpreteren, 
te duiden of verklaringen te zoeken voor de betoonde reactie. Als dit nu 
het consultatieproces zou verhinderen of het leren van Sensiplan 
onmogelijk maken, dan moet voor dit probleemgebied een oplossing 
worden gevonden. 

 

 

VOORZICHTIG MET 

VERKLARINGEN EN 

INTERPRETATIES 

TABOEDOMEINEN ERKENNEN 
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■ Collegiale uitwisseling voor Sensiplan-consulenten 

In het kader van de Sensiplan-consulentencursus en ook later in de 
regionale werkgroepen bestaat voor de toekomstige consulenten de 
mogelijkheid tot collegiale uitwisseling (supervisie). Daarmee bestaat 
voor Sensiplan-consulenten een oefenterrein om over de eigen houding 
na te denken. Tegelijk kan men ervaren hoe verrijkend het kan zijn, van 
collega's tips te krijgen, om in een beschermde ruimte nieuwe mogelijk-
heden uit te proberen en daardoor nieuwe ervaringen op te doen. 

Als bijvoorbeeld de Sensiplan-consulent de methode slecht beheerst, zal 
de onzekerheid en onwetendheid over bepaalde vragen de Sensiplan- 
consultatie hinderen en het succes beperken. Ook ontbrekende kennis 
over gesprekstechnieken, over bevorderende of remmende leervoor-
waarden zullen niet zonder invloed blijven. 

Maar een goede, verantwoorde vorming alleen waarborgt nog geen 
duurzaam jarenlang succesvol werk. Als de consulenten de kans niet 
hebben om hun probleemgevallen met anderen te bespreken en hun 
eigen meningen en handelwijzen kritisch te bevragen, voelen ze zich in 
de steek gelaten. Ze zullen sneller de motivatie voor hun activiteit als 
Sensiplan-consulent verliezen, vroeger voor problemen capituleren, of 
ze riskeren in niet-gecontroleerde of twijfelachtige gewoonten vast te 
lopen. De collegiale supervisie geeft de Sensiplan-consulenten de nodige 
ondersteuning en kracht om aan problemen in de consultatie het hoofd 
te kunnen bieden. Ze geeft hen tegelijk de gelegenheid om kritisch de 
eigen manier van werken te toetsen. 

5.5 Ontwikkeling en stimulering van zelfstandig 
 handelen 

Opdat de deelnemers onafhankelijk zouden kunnen worden van de 
Sensiplan-consulent, moeten ze beschikken over: 

■ Voldoende achtergrondinformatie, die het hen mogelijk maakt, 
zelf logische besluiten uit de vragen te trekken. 
Sensiplan-consulenten die zuinig zijn op informatie, systematisch niet 
antwoorden op vragen die de gebruiker stelt (omdat ze bijvoorbeeld 
de logische opbouw van hun uiteenzetting zouden storen), zijn ervoor 
verantwoordelijk wanneer deelnemers een belangrijke samenhang 
niet zien en bij de praktische toepassing ervan steeds op de hulp van 
Sensiplan-consulenten aangewezen blijven. 

■ Vertrouwen in het eigen kunnen bij de zelfobservatie. 
Een dergelijk vertrouwen moet zich in alle rust kunnen ontwikkelen. 
Deelnemers moeten de mogelijkheid hebben, hun eigen waarne-
mingen met de Sensiplan-consulenten te bespreken. Die mogen in 
ieder geval niet al vanaf de eerste cyclus volledige notities verwach-
ten. De consulenten versterken het zelfvertrouwen van de deel-
nemers door aan hun eerste positieve ervaringen en ontdekkingen 

COLLEGIALE SUPERVISIE 

ACHTERGRONDINFORMATIE 
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voldoende aandacht te schenken, de succesrijke toepassing te bena-
drukken en de deelnemers te steunen.  
Fouten en nalatigheden zouden bij het begin van de consultatie be-
hoedzaam en met veel gevoel voor nuances moeten worden bespro-
ken. De volgende consultaties laten voldoende ruimte open om op 
deze problemen verder in te gaan. De deelnemers moeten eerst 
ervaren dat ze in staat zijn de vruchtbaarheidstekens te observeren. 
Te hoge verwachtingen en eisen vanaf de eerste cyclus zou hen 
onzeker maken en uiteindelijk kunnen leiden tot volledige afhanke-
lijkheid van de Sensiplan-consulent. 

■ Zekerheid en vertrouwen in de cyclusnotering en -interpretatie 
De Sensiplan-consulenten moeten voldoende tijd voor oefening 
voorzien in de afzonderlijke lessen. Daar krijgen de deelnemers de 
mogelijkheid om de regels in de praktijk om te zetten en te oefenen, 
zonder risico voor een verkeerde interpretatie. Zij oefenen hun blik 
voor de veranderingen in de loop van de cyclus en voor eventuele 
onregelmatigheden en uitzonderingen.  
De oefeningen helpen de lerende deelnemers om zich te verdiepen in 
probleemcycli, voordat ze zelf hiermee geconfronteerd worden. Ze 
leren zo ook deze cycli zeker en zonder risico te interpreteren. 
Dergelijke ervaringen versterken het vertrouwen van de deelnemers 
in de eigen capaciteiten en geven hun de zekerheid die ze nodig 
hebben, om ook zonder steun van de Sensiplan-consulent zelfstandig 
Sensiplan toe te passen. 

■ Steun door de Sensiplan-consulent bij de zelfstandige 
interpretatie 
Bij het begin van de Sensiplan-consultatie zullen veel deelnemers min 
of meer onzeker zijn. Ze zullen zich afvragen of het hun zal lukken de 
vruchtbaarheidstekens bij zichzelf waar te nemen en juist te inter-
preteren. Deze onzekerheid wordt door de Sensiplan-consulent 
eerder nog versterkt, wanneer zij reeds op vragen vooruitloopt, te 
vrijgevig is met raadgevingen, niet voldoende tijd geeft om hen zelf 
problemen te laten oplossen en als zij hen niet laat opzoeken tijdens 
de oefeningen. Ook wanneer de hulp goed bedoeld is, kunnen de deel-
nemers door deze hulp de indruk krijgen, dat ze niet in staat zijn zelf-
standig te interpreteren. 

Slechts wanneer Sensiplan-consulenten ervan overtuigd zijn dat de 
deelnemers in staat zijn Sensiplan te leren en dit ook tonen in hun 
houding, wordt vertrouwen in de eigen capaciteit opgebouwd. Twijfel 
van de Sensiplan-consulenten omtrent het succes van de consultatie zal 
op de deelnemers overslaan en hen van de Sensiplan-consulent afhanke-
lijk maken. 

ZELFOBSERVATIE 

ZEKERHEID 

STEUN 
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5.6 Ontwikkeling en stimulering van de eigen 
 verantwoordelijkheid 

De deelnemers krijgen alle belangrijke informatie om zelf verant-
woordelijk en zeker de methode Sensiplan toe te passen. 
Niet de Sensiplan-consulent maar de gebruiker zelf is verantwoordelijk 
voor zijn handelen en voor de consequenties die daaruit voortvloeien.  

Als de Sensiplan-consulenten alle belangrijke informatie hebben gege-
ven, op de risico's bij het overschrijden van de regels hebben gewezen 
en uitzonderlijke situaties hebben uitgelegd, dan beschikken de deel-
nemers over alle voorwaarden, om hun beslissingen zelf te nemen en 
hun verantwoordelijkheid te dragen. Hiervan moet de gebruiker zich 
bewust zijn. 

Het is vanzelfsprekend dat deelnemers geneigd zijn zich extra te verge-
wissen of hun interpretaties juist zijn en of zij zich niet vergissen. De 
Sensiplan-consulenten kunnen met hen samen de regels bespreken en 
hun opmerkingen en bedenkingen doorgeven. Ze mogen zich er in geen 
geval toe laten verleiden om de deelnemers groen licht of toestemming 
voor gemeenschap te geven of zelfs persoonlijk ervoor borg te staan dat 
niets zal gebeuren. Dit voert er immers toe dat de deelnemers de verant-
woordelijkheid op hen overdragen en hun of de methode verantwoorde-
lijk stellen voor mogelijke gevolgen. 

Sensiplan-consulenten zouden het paar bij zulke vragen telkens weer 
naar hun eigen verantwoordelijkheid moeten verwijzen. Dit moet niet 
alleen als een zelfbeschermingsmaatregel worden begrepen – het dient 
bovendien de ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid van het 
paar en tenslotte de methode zelf. 

Ook in verband met het seksuele gedrag in de vruchtbare fase kunnen 
Sensiplan-consulenten uiteindelijk de verantwoording niet van de deel-
nemers overnemen. Ze mogen zich niet uit medelijden tegenover de 
deelnemers laten verleiden om risico's te minimaliseren (“Op een, twee 
dagen komt het bij uw cyclus niet aan”, “Neem toch maar gewoon een 
condoom”). Iedere afwijking van de regels betekent een verlies aan 
betrouwbaarheid.  

5.7 Zekerheid ontwikkelen 

Zekerheid lukt niet zonder zelfvertrouwen en zonder geschikte methode. 
Slechts wie zich daarin verdiept kan succes verzekeren. 

Er bestaan meerdere factoren, die bijdragen tot zelfvertrouwen bij het 
gebruik van de methode. Dat zijn: 

 Voldoende achtergrondkennis over verbanden. 
 Vertrouwen in de eigen capaciteiten. 
 Vertrouwen in de eigen interpretatie. 
 Zekerheid door voldoende oefenmogelijkheden. 
 Vergelijking met deelnemers, die Sensiplan al hebben geleerd. 
 Steun door een groep. 

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID 
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De eerste stappen van de deelnemers in de richting van zelfstandigheid 
in de loop van de Sensiplan-consultatie vormen een keerpunt en zijn van 
centrale betekenis zowel voor de deelnemers als voor de Sensiplan-
consulenten. In de mate dat de deelnemers leren, zullen ze onafhanke-
lijk van de Sensiplan-consulenten worden. En ten slotte zal het punt 
worden bereikt waarop de consulent eigenlijk overbodig wordt. Het 
doel van de consultatie is bereikt, de Sensiplan-consultatie kan worden 
afgesloten en beëindigd. 

Het ogenblik van het afscheid moet zorgvuldig in de loop van het consul-
tatieproces worden voorbereid. De deelnemers verliezen de ruggen-
steun van de Sensiplan-consulent en zijn voortaan op zichzelf aange-
wezen. De Sensiplan-consulent verliest haar positie en boet aldus een 
deel van zijn status in, die zij dankzij haar kennis- en ervaringsvoor-
sprong bezit. Zij verliest een contact, dat mogelijkerwijze waardevol was. 

Daarmee betekent de afsluiting van een Sensiplan-consultatie voor de 
Sensiplan-consulent naast een succes ook vaak een zeker verlies. Niet 
zelden beleeft men dat de Sensiplan-consulenten of de deelnemers min 
of meer bewust de relatie trachten in stand te houden.  

Eigenlijk is het positief als uit een Sensiplan-consultatie een hartelijke, 
vertrouwelijke relatie groeit. Het wordt echter bedenkelijk als het 
voortbestaan van de relatie berust op de onmogelijkheid om zich van de 
relatie deelnemer-consulent te bevrijden. 

Sensiplan-consulenten moeten zich vanaf het begin bewust zijn van deze 
problematiek. Ze moeten zichzelf kritisch bevragen, wat de relatie voor 
hen betekent, welk persoonlijk nut zij uit de Sensiplan-consultatie met 
bepaalde deelnemers halen. Voor de ene betekent dit sympathieke 
gesprekspartners hebben, voor de andere het gevoel iemand te domine-
ren (in ieder geval op het vlak van Sensiplan), voor nog iemand anders 
de mogelijkheid zijn pedagogisch kunnen te bewijzen, een zinvolle 
vrijetijdsbesteding uit te oefenen, of ook omwille van het financiële 
aspect... 

Voor zover we ons persoonlijk nut erkennen, zijn we in staat open voor 
de wensen en verwachtingen van de deelnemers te staan en de 
Sensiplan-consultatie tot een goed einde te brengen. 

5.8 Afsluiting van de consultatie 

Sensiplan-gebruikers worden aangespoord tot zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid en voelen zich zeker met Sensiplan als een 
duidelijke afsluiting plaatsvindt, die de nieuwe Sensiplan-gebruikers 
zelfstandig maakt. Als de Sensiplan-consulenten zich bewust zijn van de 
scheidingsproblematiek, dan kunnen ze van bij het begin een duidelijke 
relatie met de deelnemers opbouwen. Met deze duidelijkheid in de 
relatie en een bevredigende afsluiting zal niemand de indruk hebben 
iets belangrijks te verliezen bij het uiteengaan. Vriendschappelijke 
relaties, die tijdens de cursus worden opgebouwd, zijn dan niet geba-
seerd op de onmogelijkheid zich los te maken van een afhankelijkheids-
positie, maar kunnen zich vrij ontwikkelen. 

ZELFSTANDIG WORDEN 

NABIJHEID EN AFSTAND 
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De Sensiplan-consulent 

Een motiverende Sensiplan-consulent wordt gekenmerkt door: 

 Gefundeerde kennis – competentie in weten en voorbereiding 
 Voldoende voorbereiding van elke afzonderlijke sessie – niet alleen 

inhoud, maar ook ruimte, tijd en didactisch materiaal 
 Nauwkeurige voorstelling – helderheid, zowel tijdens een cursus of 

seminarie, als bij richtlijnen, discussies… 
 Veel oefeningen en voorbeelden – de deelnemers zelf laten verklaren 

en voorstellen 
 Systematische herhaling en toetsing – kleine informatiepakketten 

doorgeven en vaak samenvattingen en feedback geven 
 Voldoende discussie – invoelingsvermogen door begrip en bedacht-

zaamheid: voelen wanneer onduidelijkheden ontstaan en voldoende 
autoriteit inzake feitenkennis en methodieken ter verduidelijking 
bezitten en ook eigen ideeën en methoden ontwikkelen 

 Merkbare reacties – positieve (versterkende) of negatieve (afzwakkende) 
 Goede inschatting van de leercapaciteit – onder-/overschatting 
 Niet teveel begrippen 
 Veelvuldige afwisseling tussen de verschillende leervormen – grote 

groepen, kleine groepen, paarwerk, individueel werk en methoden 
(pauze, concentratieoefeningen, quiz, voordracht…) 

 Rekening houden met de verschillende leertempo’s van de deelnemers 

 

 
De do’s en dont’s in de omgang met toekomstige gebruikers 

Overdracht van basiskennis, oefeningen (bv. interpretatie van cycli uit 
het werkboek) en individuele gesprekken bepalen de Sensiplan-
consultatie. Daarbij is de Sensiplan-consulent eerder een begeleider in 
het leren van Sensiplan. De volgende punten zijn belangrijk voor de 
consultatie: 

 De deelnemers moeten hun eigen cyclusnoteringen bijhouden en 
meebrengen. 

 Met behulp van de controlelijst en het werkboek en handboek, 
spoort de Sensiplan-consulent aan tot een dag na dag-interpretatie. 

 Alleen de deelnemers zelf mogen op hun cycluskaarten schrijven en 
deze verbeteren, de Sensiplan-consulent wijst alleen op de fouten en 
de deelnemer interpreteert dan zelf, tot de juiste oplossing er is. 

 Storingen in de cyclus moeten door de deelnemers ‘verantwoord’ 
worden. 
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Sensiplan-consultatie 
stap voor stap  6 
 
Elk succes begint met de praktische uitwerking. 
ONBEKEND 
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6.1  Inleiding tot de activiteit als Sensiplan-
 consulent 

Naast de zogenaamde intervaldidactiek staan de deelnemeroriën-
tering en het belang van de inhouden voor het leven nog steeds 
centraal in de overdracht. Dat betekent dat met, voor en van elkaar 
geleerd wordt. 

De keuze van de leerinhouden wordt telkens bepaald door het verband 
met de praktijk. 

Geïnteresseerde vrouwen en paren in de Sensiplan-methodiek inleiden 
en hen in hun leerfase begeleiden, zijn de centrale opdrachten en activi-
teiten van de Sensiplan-consulenten. Naargelang de leervoorwaarden 
van de deelnemers moeten de Sensiplan-consulenten de kerninformatie 
variëren, zonder de methode- en gebruikerszekerheid van Sensiplan in 
gevaar te brengen. De combinatie van theoretische kennisoverdracht en 
eigen cycluservaringen van de deelnemers staan borg voor een zekere 
en zelfstandige toepassing van Sensiplan. 

Bij het begin van de stage krijgen de consulenten een zogenaamd stage-
pakket, dat de basis is voor de overdracht van Sensiplan. Met de zoge-
naamde richtlijnen voor de Sensiplan-consultatie wordt een optimale 
voorbereiding van de lesinhouden en hun herhaalbaarheid nagestreefd. 
In dit stagepakket zijn de afzonderlijke consultatiestappen, de methodo-
logische werkwijze en de nodige materialen overzichtelijk voorgesteld. 
Voor elke consultatie-eenheid is een chronologisch verloop in tabelvorm 
opgenomen. 

In wat volgt worden enkel fragmenten uit de richtlijnen voorgesteld. 

Bij de consultaties 1 tot 4 is er vooreerst een korte tabel met een over-
zicht van de inhoud van de desbetreffende consultatie. Aansluitend 
volgen voor de belangrijkste inhouden van de consultatie verwerkings-
voorbeelden. Deze methodologische vertaling wordt tijdens de con-
sulentencursus door de aspirant-consulenten ingeoefend. 

De nummering van de toepassingsvoorbeelden komt overeen met de 
nummering in de richtlijnen 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legende 

C Consultatie 

OE Oefening in het werkboek 

WB Werkboek 

M Materiaal 

S Cervixslijm 

P Piekdag 

HB Handboek 

BH Baarmoederhals 

CK Cycluskaart 

BC Begin van de cyclus 
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Consultatie 1 (C1) 

De zelfwaarneming en het aanleggen van een 
cycluskaart 

Inhoud Oefening Materiaal  

 
Aankomen; begroeting, kennis-
making; 
Opbouw en inhoud van de 
cursus; 
Voorstellen van het werkboek 

   

C 1.1 Biologische basis van de 
vruchtbaarheid 

 
OE 1 

M1, M2  

C 1.2 De zelfwaarneming van het 
cervixslijm 

OE 2, OE 3 M3, M4, 
M5, M6, 
M7 

 

C1.3 De temperatuurmeting 
De eigen cyclusnoteringen 
Slot 
Individuele consultatie 
‘Huiswerk’ 

 
 
 
 
OE 3 (S-afk.), 
OE 5 

M8  

 

C1.1 Biologische basis van de vruchtbaarheid 

■ Verwerkingsvoorbeeld: quiz 

Om de biologische basis van Sensiplan samen te verwerken kunnen 
de quiz ‘Weet u het al?’ of de ‘Puzzel bij de anatomie’ worden gebruikt. 
De quiz wordt speels opgelost of beantwoord. Daarbij kan de 
Sensiplan-consulent de theoretische informatie laten invloeien. Aan 
de hand van de afgewerkte puzzel kan de Sensiplan-consulent de 
fysiologie samenvatten. 

■ Verwerkingsvoorbeeld: puzzel bij de anatomie/fysiologie 

De consulent leidt de oefening in met de verwijzing dat hiermee de 
lichamelijke voorwaarden voor Sensiplan en het cyclusgebeuren 
worden voorgesteld. Van centraal belang zijn daarbij de vrouwelijke 
geslachtsorganen en hun functies. Alle deelnemers kunnen samen 
hun kennis inbrengen. 

De puzzelstukken worden op een tafel verspreid, elke deelnemer neemt 
één tot twee puzzelstukken en overweegt wat ze kunnen voorstellen. 

Dan komen alle deelnemers rond een tafel samen, leggen de afzonder-
lijke stukken tot een geheel (hormoonkaarten op de eierstokken, cervix-
slijmdruppels op de baarmoederhals) en leggen de aanduidingen erbij. 
De consulent houdt zich eerst op de achtergrond, stelt vragen, verbetert 
wanneer stukken fout gelegd werden en herhaalt ten slotte het cyclus-
verloop en de weg van de zaadcellen. 

Materiaal 

 Quiz ‘Weet je het al?’ 
(M1) 

Materiaal 

 Puzzel bij de anatomie 
(M2) 
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Aansluitend kunnen de deelnemers vragen stellen of onduidelijkheden 
naar voor brengen. 

Overgang naar het thema van de 1e consultatie: “Om dit gebeuren juist 
in te schatten, moet de vrouw bepaalde tekens waarnemen en ze leren 
interpreteren. Het gaat in deze 1e consultatie dus om de zelfwaarneming 
van de lichaamstekens en het aanleggen van een cycluskaart.” 
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■ Materiaal 1 
Verwerkingsvoorbeeld Quiz 

Weet je het al ? 

1. De cyclus begint 

  na het stoppen van de bloeding   op de eerste dag van de bloeding 

  op de dag vóór de bloeding. 

 

2.  Een man is normaal gesproken vruchtbaar vanaf de puberteit 

  tot 60 jaar     tot 75 jaar 

  tot 80 jaar     tot aan zijn dood. 

 

3. De zaadcellen zijn tot bevruchten in staat gedurende 

  1 uur     2 - 5 dagen  

 1 - 3 dagen. 

 

4. De eicel kan worden bevrucht gedurende 

  1 uur     12 - 18 uur  

 24 - 48 uur    meerdere dagen. 

 

5. In de beide eileiders 

  worden hormonen geproduceerd  nestelt het bevruchte eitje zich in  

  vindt de bevruchting plaats  wordt de eicel opgevangen. 

 

6. Wanneer vindt de eisprong plaats? 

  op de 14e cyclusdag    tijdens de bloeding  

  10 - 16 dagen vóór de volgende menstruatie 

 

7. Hoe lang duurt normaal gesproken de cyclus van een vrouw? 

  28 dagen      23 - 35 dagen 

  27 - 32 dagen  

 

8. De eierstokken 

  produceren hormonen    geven de eicel vrij 

  zijn de plaats waar de bevruchting plaats vindt 
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■ Materiaal 2 
Verwerkingsvoorbeeld Puzzel bij de anatomie 

 

 

 

eierstok 
baarmoeder 

eileider 

baarmoederhals 

cervixslijm 

schede 

Baarmoeder-
slijmvlies 
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■ Materiaal 2 
Verwerkingsvoorbeeld 
Puzzel bij de anatomie 
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C 1.2 Zelfwaarneming van het cervixslijm 

Naargelang het aantal deelnemers worden groepen gevormd (drie 
personen/groep). Elke groep krijgt een set cervixslijmfoto’s. De groepen 
krijgen de volgende opdracht: “Wat ziet u? Is er een ontwikkeling in de 
beelden? Sorteer de foto’s zoals u denkt dat het cervixslijm in de loop 
van de cyclus kan ontwikkelen.” 

Aansluitend wordt er in het gesprek op gewezen, dat er geen ‘juiste’ 
volgorde van de foto’s is, belangrijk is de individuele ontwikkeling tot 
aan een ‘overgang’. 

Impulsen voor het gesprek kunnen zijn: “Beschrijf het uitzicht van het 
cervixslijm! Heb je dat al bij jezelf waargenomen?” Het is zinvol om de 
foto’s op de tafel te laten liggen, zodat er in de volgende uitleg telkens 
kan naar verwezen worden. 

Je verklaart de volgende waarnemingsvormen worden verklaard: 
ervaren, voelen, zien. Als verklarende afbeelding is WB tabel 1 geschikt 
‘Indeling van de cervixslijmwaarnemingen in groepen en hun afkorting’. 
Bereid potjes voor met bloempap, eiwit, vloeibare zeep enz., zo kunnen 
de deelnemers heel concreet ervaren hoe slijm er kan uitzien en 
aanvoelen. Moedig de deelnemers aan zelf met de vingers te voelen! 

Stel de klassieke ontwikkeling van het cervixslijmpatroon in het 
cyclusverloop voor en ga in op de betekenis van de overgang (zie WB 
Afb. 3 en Tabel 1). 

■ Bij C1.2) Noteringen Cervixslijmwaarneming 

Aan de hand van een lege cycluskaart verklaar je hoe ze wordt ingevuld, 
waarbij je als voorbeeld datum, cyclusnummer en bloeding noteert. 

Aansluitend wordt de notering van de cervixslijmwaarneming tot de 
12e/13e dag gedemonstreerd. 

Tip: “Noteer op de avond van een dag telkens de beste slijmkwaliteit 
die je overdag hebt waargenomen.” 

Aansluitend kunnen de deelnemers OE 1 per paar verwerken. 

“Om de noteringen overzichtelijk en makkelijker te interpreteren, 
noteer je op de 37°C-lijn de afkortingen voor de cervixslijmwaar-
nemingen.” Je doet dit voor met de voorheen gebruikte cycluskaart en 
vraagt de deelnemers om OE 1 af te werken. Je kunt je noteringen op OE 
2 nakijken.” 

Materiaal 

 Cervixslijmfoto’s (M3) 
 Slijmpotjes (M4) 
 Werkboek (M5) 

Materiaal 

 Lege cycluskaart (M6) 
 Kopie OE 1 en 2 (M7) 
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■ Materiaal 3 
Zelfwaarneming van het cervixslijm 
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■ Materiaal 3 
Zelfwaarneming van het cervixslijm 
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C 1.3 Temperatuurmeting 

■ Verwerkingsvoorbeeld: korte voordracht 

In een korte voordracht verklaar je de betekenis van de basale lichaams-
temperatuur en het nut van het dagelijks meten. 

“De basale lichaamstemperatuur, d.w.z. de ‘lichaamstemperatuur in 
rust’ wordt onmiddellijk na het wakker worden, vóór het opstaan 
gemeten. Om een de waarden te kunnen vergelijken, zou de vrouw 
continu elke morgen gedurende het verloop van haar cyclus de ochtend-
temperatuur moeten meten en bepaalde meetvoorwaarden aanhouden 
(zie N&Z hoofdstuk bij de temperatuur).” 

Je demonstreert op een lege cycluskaart: de noteringen van de meet-
wijze, de meettijd, de temperatuurwaarden (hele/halve waarden), de 
storingen en bijzonderheden. Aansluitend verklaar je de techniek. 
Daarna worden vragen beantwoord. Meestal moet hier nader worden 
ingegaan op de meetvoorwaarden, de meetwijze en het voorbehoud 
tegenover het dagelijks meten. 

 

 

Materiaal 

 Handboek (M8) 
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Consultatie 2 (C2) 

De bepaling van de onvruchtbare periode na de 
eisprong 

Inhoud Oefening Materiaal 

 
Begroeting 
Ervaringsuitwisseling 
Herhaling 

 
 
OE 3, OE 4 

 

C 2.1 Interpretatie van het cervixslijmpatroon, 
Bepaling van de S-piekdag 

 
OE 4, OE 6, 
OE 3 

M 9 

C 2.2 Interpretatie van de temperatuurcurve OE 5, OE 7 M 10 

C 2.3 De dubbele controle na de eisprong OE 8  

C 2.4 Uitzonderingsregels 
Slot 
Individuele consultatie 
‘Huiswerk’ 

OE 11, OE 12 
 
 
OE 9, OE 15 

 

 

C2.1 Interpretatie van het cervixslijmpatroon,  
  Bepaling van de S-piekdag 

Met het volgende kaartspel kunnen problemen met de afkortingen van 
het cervixslijm speels worden ingeoefend en herhaald. 

■ Verwerkingsvoorbeeld: S-afkortingen – 
ordeningsspel/kaartenspel 

Benodigd materiaal: 
5 in kleur variërende kaartjes (van wit naar rood) in A5- of A6-formaat, 
waarop telkens een S-afkorting Ø, d, v, S, S+ staat (zie volgend blad). 

4 blauwe of groene kaartjes in A6- of A7-formaat waarop de 
afkortingen P en de cijfers 1 2 3 staan (zie volgend blad). 

Ongeveer 15 lichtgroene kaartjes, waarop beschrijvingen voor het 
uiterlijk van het S staan, b.v. wit, transparant, rekbaar, niets… 

Ongeveer 15 lichtblauwe kaartjes, waarop beschrijvingen voor 
ervaren/voelen van het S staan, b.v. vochtig, kleverig, nat, glad, niets… 

Werkwijze: 
De 5 grote S-afkortingskaarten worden in het klassieke kwalitatieve S-
patroon op een tafel gelegd. De S-kwaliteitsverbetering wordt o.a. door 
de evolutie in de kleur van de kaartjes verduidelijkt. 

Aansluitend trekt elke deelnemer 3 lichtgroene en 3 lichtblauwe kaart-
jes (slijmbeschrijvingen). De opdracht bestaat erin zinvolle combinaties 
van een lichtgroene en een lichtblauwe kaart te vormen en deze dan 
onder de juiste afkortingskaart te leggen. Wanneer iedereen zijn 
kaartjes heeft gelegd, wordt de ordening gezamenlijk beoordeeld. 

Materiaal 

 Kaartenspel bij het 
cervixslijm (M9) 
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Hieruit kan een gesprek voortvloeien: verkeerd geordende kaarten, 
‘onmogelijke’ combinaties (b.v. droog en wit) of juist waar combinaties 
met ‘niets’ mogelijk zijn (b.v. nat en niets, gelig en niets). 

 

In een volgende stap kan aangegeven of geoefend worden hoe de S-
ontwikkeling er bij het ontbreken van een ‘stap’, b.v. d v S S+, of van 
twee ‘stappen’ b.v. d v S, uitziet en waar dan de slijmpiek (P-kaart) 
moet worden gelegd. De betekenis van het tellen 1 2 3 kan met de 
kaartjes nog eens worden herhaald. 

 

 

Materiaal 

 Kaarten voor  
S-afkortingen (M9) 
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■ Materiaal 9 
Kaarten voor S-afkortingen – ordeningsoefeningen 
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■ C 2.2 Interpretatie van de temperatuurcurve 
  Noteringen van de temperatuurmeting op de  
  cycluskaart 

■ Verwerkingsvoorbeeld: instructie 

Vraag de deelnemers OE 12 per paar te verwerken en hun resultaten in 
de groep te vergelijken. “Wat valt je op in het temperatuurverloop tot 
hiertoe?” Nadat de deelnemers hun ideeën hebben ingebracht, geef je 
de tip: “De duidelijk verhoogde meting op dag 5 is door een storing 
veroorzaakt. Ze wordt tussen haakjes gezet en er wordt later bij de 
interpretatie geen rekening mee gehouden.” 

C 2.3 Bepaling van de onvruchtbare periode na de  
  eisprong 

■ Verwerkingsvoorbeeld: groepswerk 

Bepaling van de onvruchtbare periode na de eisprong 

De Sensiplan-consulent legt de bladen met de regels om de onvrucht-
bare periode na de eisprong te bepalen neer en laat een deelnemer de 
regel voorlezen. Aansluitend vraagt zij een deelnemer uit te leggen hoe 
deze de regel begrepen heeft. 

Dan vraagt zij de deelnemers OE 7 uit het WB te interpreteren. 
Aansluitend bespreekt zij de interpretatie met de deelnemers. Zij 
verklaart dat bij de dubbele controle steeds eerst beide tekens 
onafhankelijk van elkaar worden geïnterpreteerd en dat dan de 
dubbele controle over het einde van de vruchtbare periode beslist. 

 

C 2.4 Uitzonderingsregels 

■ Verwerkingsvoorbeeld: groepswerk 

Laat de deelnemers in OE 11 de 1e hogere meting zoeken en verklaren 
waarom de derde waarde geen 2/10°C hoger is. 

Verklaar de 1e uitzonderingsregel (zie WB Bepalen van de onvruchtbare 
periode na de eisprong hoofdstuk 2) en beëindig de interpretatie van  
OE 11 en beantwoord vragen. 

Verklaar de 2e uitzonderingsregel (zie WB Bepalen van de onvruchtbare 
periode na de eisprong hoofdstuk 2) en gebruik ter verdieping OE 12. 

Tip: De combinatie van de uitzonderingsregels is niet toegelaten! 
(Omdat anders foutief een hoge temperatuurfase zou kunnen worden 
geconstrueerd.) 

Slot: “Wat is over de uitzonderingsregels nog niet duidelijk?” 

 

Materiaal 

 Lege cycluskaart OE 12 

Materiaal 

 Regels voor de on-
vruchtbare periode op 
een extra blad kopiëren, 
ev. lamineren  

 OE 7 WB 

Materiaal 

 OE 11 en OE 12 
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Consultatie 3 (C3) 

De bepaling van de onvruchtbare periode aan het 
begin van de cyclus 

Inhoud Oefening Materiaal 

 
Begroeting 
Herhaling: Het einde van de vruchtbare 
fase 

 
 
OE 9, OE 15 

 

C 3.1 Storingen van de temperatuurcurve OE 14 HB, WB 

C 3.2 De onvruchtbare periode aan het begin 
van de cyclus 

OE 17, OE 18 HB, WB 

C 3.3 Betrouwbaarheid van Sensiplan 
Oefening 

OE 19a/b  

C 3.4 Gespreksronde: Sensiplan en 
partnerrelatie 
Slot 
Individuele consultatie 
‘Huiswerk’ 

OE 20 
 
 
 
OE 21 

 

 

C3.1 Storingen van de temperatuurcurve 

■ Verwerkingsvoorbeeld: groepswerk 

Je knoopt inhoudelijk aan met de interpretatie van OE 9 (storingen in 
de lage fase) en de C1, waar mogelijke storingen werden besproken 
(theorie HB, Hoofdstuk: Lichaamstekens waarnemen en inter-
preteren – Storingen en bijzonderheden). 

Je nodigt uit tot een ervaringsronde: “Welke storingen waren er tot 
nu toe bij jou, die een invloed hadden op de temperatuurcurve?” en je 
bespreekt aan de hand van OE 10 het onderwerp: Storingen in de 
stijging. Wanneer er geen vragen zijn, vraag je de deelnemers om 
OE 13 en OE 14 te interpreteren, waarin de thema’s omgang met het 
samenvallen van storingen en uitzonderingen en ziekte behandeld 
worden. 

Tip: Opletten op de combinatie van verschillende storingen! 

 

Materiaal 

 Handboek, hoofdstuk 
Lichaamstekens waar-
nemen en interpreteren 
– storingen en bijzonder-
heden 

 WB 
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C3.2 De onvruchtbare periode aan het begin  
van de cyclus 

■ Verwerkingsvoorbeeld: rollenspel 

Zoek tijdens de cursusdag uit je plenum drie vrouwen of paren, die met 
jou deze consultatiesituatie voorstellen. 

Je geeft een theoretische inleiding bij de fysiologische verklaring voor 
het aannemen van een onvruchtbare periode aan het begin van de 
cyclus (Afb. 52, de kans op zwangerschap in relatie tot het tijdstip van 
de eisprong in het HB) 

Je verklaart dat de onvruchtbare dagen aan het begin van de cyclus 
enkel mogen worden aangenomen, wanneer in de vorige cyclus een T-
verhoging (eisprong) heeft plaatsgevonden. (anders ‘v’ vanaf het begin!) 

De regels voor het begin van de cyclus worden – zoals de regels aan het 
einde van de vruchtbare periode – in dubbele controle met het S 
toegepast. Hier geldt: “Steeds wat het eerste komt”. Reeds het gevoel 
‘vochtig’ wijst op het begin van de S-ontwikkeling. 

Je stelt de regels voor: 

 5-dagen-regel als overgangsregel voor vrouwen na het stoppen  
van hormonale contraceptie, zonder kennis over het verloop van  
hun cyclus en voor diegenen, die nog geen andere regels kunnen 
toepassen. 

 Min-8-regel als hoofdregel voorstellen. Je verklaart hoe het aantal 
van ‘8’ dagen tot stand komt (HB Afb. 43, Zo worden de 8 dagen 
samengesteld, die van de vroegste eerste verhoogde temperatuur 
worden afgetrokken). 

Je demonstreert de noteringen op de cycluskaart met OE 9. 

Belangrijk: 
 Opletten voor vervroeging  
 Wanneer al vóór het beschikbaar zijn van 12 cycli de vroegste 

eerste hogere meting op dag 12 of vroeger valt, heeft de  
min-8-regel vanaf dan voorrang op de 5-dagen-regel. 

Oefeningen 
OE 17: 5-dagen-regel, notering van de 1e hogere meting in de huidige en 
volgende cyclus (zie venster bij OE 17) 

OE 18: min-8-regel, dubbele controle, storingen (meettijd) 

OE 19a/b: min-8-regel gaat voor op 5-dagen-regel in de 5e cyclus. 

 

Materiaal 

 Handboek, afb. 52  
+ Afb. 53 WB 
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C3.3 Betrouwbaarheid van Sensiplan 

■ Verwerkingsvoorbeeld: voordracht 

In de Sensiplan-consultatie duikt regelmatig de vraag op naar de 
betrouwbaarheid van de Sensiplan-methode. Verklaar hoe men de 
betrouwbaarheid van een methode bepaalt (methode- en gebruikers-
zekerheid) en hoe zeker Sensiplan is. 

Sensiplan behoort tot de meest betrouwbare methoden, wanneer een 
paar de regels respecteert. 

Verwijs naar de samenhang tussen motivatie en betrouwbaarheid (b.v. 
kinderwens bij slechts één partner, eigen verandering van regels enz.): 

 Methode- en gebruikerszekerheid van Sensiplan 
 Verwijzing naar stijgende vruchtbaarheid hoe dichter de 

eisprong nadert 
 Min-8-regel als hoofdregel voor het begin van de cyclus is 

heel betrouwbaar. Iedere individuele verandering van de 
regels die van meer onvruchtbare dagen uitgaat (b.v. wanneer 
geen cervixslijm te zien is) betekent minder zekerheid! 

 Bij vraag naar heel hoge zekerheid, geen onvruchtbare dagen bij  
het begin van de cyclus aannemen. 

 Mix-methode: gebruik van een voorbehoedmiddel aan de rand of  
in de vruchtbare periode biedt enkel de zekerheid van dat middel! 

Materiaal 

 Handboek, hoofdstuk: 
De methode Sensiplan – 
De betrouwbaarheid van 
sensiplan® (M13) 
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C3.4 Sensiplan en partnerrelatie 

■ Verwerkingsvoorbeeld: gespreksronde 

Het gebruik van Sensiplan is nauw met de beleefde relatie verbonden. 
Verwachtingen van Sensiplan evenals de invloed van de toepassing van 
Sensiplan op de relatie zijn heel individueel en hangen van het bewuste 
paar en zijn situatie af. 

Je stimuleert in het kader van de Sensiplan-consultatie in je cursus een 
gesprek over dit thema. 

(Gebruik voor je demonstratie de hele groep deelnemers van de 
Sensiplan-consulentencursus.) 

Volgende vragen kun je bij dit thema stellen: 

Voorstel: 
 Hoe voel ik me als vrouw/man met Sensiplan? 
 Welke wensen heb ik tegenover de partner? 
 Hoe kan de man betrokken zijn bij Sensiplan? 
 Wat heeft de man/vrouw aan de toepassing van Sensiplan? 

Je kunt per geslacht een groep vormen, als er voldoende mannen zijn, of 
de groep halveren en één groep de vragen vanuit het oogpunt van de 
man en de andere vanuit het oogpunt van de vrouw laten beantwoorden. 

Afsluiting in het plenum met uitwisseling, wanneer de deelnemers dit 
wensen. 

 
Achtergrondinformatie 
Sensiplan biedt aan paren de gelegenheid om over de gemeenschappelijke 
vruchtbaarheid in dialoog te treden en dit thema in wederzijdse overeen-
stemming vorm te geven. Naast de gemeenschappelijke omgang met de 
vruchtbare periode, kunnen de mannen aan de documentatie van de vrucht-
baarheidstekens – temperatuurwaarden opschrijven en cervixslijmafkor-
tingen noteren – meewerken. Veel vrouwen beleven het gemeenschappe-
lijke vormgeven van de seksualiteit als ‘vruchtbaar’ voor hun relatie. 
Een consulententeam van man en vrouw spreekt paren ook meer aan. Het 
thema gezinsplanning kan zo vanuit het gezichtspunt van beide geslachten 
bekeken worden en de man kan zich met de consulent identificeren en hem 
vragen stellen. 
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Consultatie 4 (C4) 

Het zelfonderzoek van de baarmoederhals, vaststellen 
van een zwangerschap en kinderwens 

Inhoud Oefening Materiaal 

 
Begroeting en overzicht 
Herhaling 
Individuele consultatie 

 
OE 21 

 

C 4.1 Het zelfonderzoek van de 
baarmoederhals 
 
Gespreksronde ‘Beleefde seksualiteit’ 

OE 20, OE 
22a/b 
OE 26b 

M12 

C 4.2 Vaststellen van een zwangerschap OE 26a  

C 4.3 Kinderwens 
Slot 
‘Huiswerk’ 

 
OE 24 

 

 

C4.1 Het zelfonderzoek van de baarmoederhals 

■ Verwerkingsvoorbeeld: Instructie 

(Vraag een vrouw om je voor de inleiding tot dit thema te assisteren) 

Als inleiding tot het thema kun je met een voelspel beginnen. Veel 
vrouwen hebben zich nog nooit afgevraagd waar de baarmoederhals ligt 
of hoe het zelfonderzoek wordt uitgevoerd. 

Vraag de deelnemers: “Wie heeft al eigen ervaringen opgedaan?” 

Met behulp van een ‘voelmodel’ of een grabbelzak kunnen de deel-
nemers de veranderingen van de baarmoederhals ‘betasten’ en ‘voelen’. 
Posters kunnen als bijkomende informatiebron dienen. 

De baarmoederhals kan als bijkomend indicator of als vervanging voor 
de S-waarneming gebruikt worden: de baarmoederhals reageert net als 
het cervixslijm op de oestrogenen. 

Met behulp van de regels voor de waarneming van de baarmoederhals 
en het noteren op de cycluskaart uit het WB onder het hoofdstuk: 
Waarneming van andere tekens en noteren op de cycluskaart, breng je 
de deelnemers ertoe OE 20 individueel op te lossen. Bespreek de 
combinaties van de baarmoederhalsobservatie: 

 Temperatuur en BH 
 Cervixslijm en BH (enkel in de borstvoedingsperiode, zie HB 

Hoofdstuk: waarneming van de lichaamstekens in de borst-
voedingsperiode – Interpretatie van de baarmoederhals) 

 Temperatuur, cervixslijm en baarmoederhals, samen nooit! 

Aansluitend kunnen de deelnemers oefening OE 22a/b als 
kenniscontrole maken. 

Materiaal 

 Werkboek, voelmodel 
(M12) 

 Transparant/poster 
lege cycluskaart 

 Poster met regels 
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■ Materiaal 12 
Zelfonderzoek van de baarmoederhals 

 

1) Je maakt in Fimo de volgende baarmoeder-
monden (zie tekening). De open, hoog gelegen 
baarmoedermond kun je door schapenwol 
of tricotstof, die je erop bevestigt, 
‘zachter’ maken.  

 

2) Je naait uit tricotstof twee ± 12 cm  
lange zakjes met een doormeter van  
± 3 cm.  

 

 

 

3) Deze zakjes plaats je in twee rollen 
toiletpapier. Nadat je van bovenaf de  
‘baarmoedermonden’ hebt 
ingevoegd, vul je de tussen-
ruimten met schapenwol op. 

 

4) Opdat het geheel compact  
wordt, omwikkel je beide  
rollen stevig met kleefband 

 

 

 

5) Om het geheel mooi te maken wikkel je er een stuk stof  
omheen, die je aan de zijkant en ‘beneden’, dus aan de  
‘schede-ingang’ bevestigt. ‘Boven’ bind je de stof alleen  
maar samen, zodat je het geheel gemakkelijk kunt  
openen voor herstellingen. 

 

De ervaring met de ‘baarmoedermond’ in de  
Sensiplan-consultatie is zeer positief, want  
de deelnemers kunnen zo de veranderingen  
van de baarmoedermond niet alleen zien,  
maar door voelen en aanraken ook waarnemen.  

 

BH zacht, open, hoog 
vulmiddel 

rand om aan de 
rollen op te hangen 

rand (zie hoger) 

BH hard,  
gesloten,  

laag 

gebreide zak gebreide zak 

schapenwol (vulmiddel) schapenwol (vulmiddel) 

rollen toiletpapier 

met kleefband 
omwikkelen 

afgewerkt medium 

BRON: NFP-INFO, UITG. 1 JANUARI 1993, VAN REGINA EISENMANN-SCHÖNER 

tricotstof 
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C4.2 Vaststellen van een zwangerschap 

■ Verwerkingsvoorbeeld: Rollenspel 

Zoek tijdens de cursusdag twee vrouwen die met jou deze 
consultatiesituatie voorstellen. 

Je begint de inleiding tot het thema met de vraag: 
 “Waaraan herken je dat je zwanger bent?” 
Laat daarbij de deelnemers OE 26b interpretatie en vraag: 
 “Wat valt je in deze cyclus op?” 

In een korte samenvatting verklaar je wat voor een zwangerschap pleit: 
 Gemeenschap in de vruchtbare fase 
 Verhoogde temperatuurfase langer dan 18 dagen 
 Bloeding blijft weg 
 Borstveranderingen,… 

Met behulp van OE 26b uit het WB verklaar je de berekening van de 
vermoedelijke geboortedatum. 
(De regels hiervoor vind je in het hoofdstuk kinderwens – Het vast-
stellen van een zwangerschap HB of aan het begin van het vierde 
hoofdstuk over de bijzondere levensfasen in het WB.) 

C4.3 Kinderwens  

■ Verwerkingsvoorbeeld: Rollenspel 

Zoek tijdens de cursusdag uit je plenum twee personen die het paar van 
je consultatie voorstellen. Schets hun de situatie. 

Bij jou in de consultatie komt een paar dat ongeveer 6 maanden kinder-
wens en geen Sensiplan-ervaring heeft. Beiden waren bij de arts. De 
vrouw heeft daar twee temperatuurcycli voorgelegd, die normaal ver-
liepen. Ook de onderzoeken van de man brachten niets opvallends aan 
het licht. Vooraleer bij de vrouw diagnostische ingrepen verricht 
worden, zou het paar liever eerst nog andere wegen uitproberen om 
zwanger te worden. 

Begin met de vraag: “Wanneer is volgens jullie de meest geschikte 
periode in de cyclus om zwanger te worden?” 

Dan verklaar je het optimale bevruchtingsmoment op de dagen 
 met de beste cervixslijmkwaliteit tot en met de 1e hogere meting, 
 met hoge, zachte en open BH, 
 met ovulatiepijn, met lichte tussenbloedingen. 

Door de waarneming van de vruchtbaarheidstekens kunnen paren met 
kinderwens de optimale bevruchtingsperiode in de cyclus herkennen en 
hun seksuele activiteit hierop afstemmen. 

Aan de hand van OE 26a: paar met kinderwens, beantwoord je de vraag: 
“Waarom is er geen zwangerschap opgetreden?” (dagen met bevruch-
tingsoptimum niet gebruikt) en verklaar je dat het in normale omstan-
digheden tot zes cycli kan duren vooraleeer een zwangerschap optreedt. 

Materiaal 

 HB, WB 

ZWANGERSCHAP 

KINDERWENS 
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Voor de praktijk  7 
 
Van ideeën kan men niet leven: men moet er iets mee 
doen. 
ALFRED NORTH W HITEHEAD 
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7.1 Welke consultatievorm is de juiste? 

Nu zal het de wens van elke spreker zijn dat zijn inbreng de deelnemers 
ertoe aanzet om zoveel mogelijk informatie op te nemen en te verwer-
ken. Daarom is het belangrijk vanaf het eerste contact tot het einde van 
de Sensiplan-consultatie te overwegene, welke de beste consultatievorm 
is en hoe men alle informatie afwisselend en interessant doorgeeft.  

7.2 Het eerste gesprek met geïnteresseerden 

Welke consultatievorm voor welke deelnemer aangewezen is, 
hangt van verschillende factoren af. Een beslissend aspect bij de 
keuze van de consultatievorm is het consultatiedoel. Sommige 
mensen hebben bijvoorbeeld enkel informatie nodig, sommigen 
zoeken contact met gelijkgezinden en weer anderen hebben 
nood aan een intensieve persoonlijke begeleiding. 

In het eerste gesprek wordt de basis voor een verdere samenwerking 
gelegd. Daarom is het belangrijk om het kader te verhelderen. 

■ Begroeting en contactname 

Zo gebeurt het: zichzelf voorstellen, het verloop van het eerste gesprek 
uitleggen, evenals de randvoorwaarden duidelijk maken (tijd, kosten, 
materiaal, setting (groeps- of individuele consultatie)).  

De houding van de Sensiplan-consulent tegenover de aanwezigen zou 
vriendelijk, waarderend en respectvol moeten zijn, want als iemand 
voor een eerste gesprek komt, zijn er vaak verschillende innerlijke 
motieven. De ene wil bijvoorbeeld komen, de andere niet. 

Om adequaat te kunnen ingaan op de noden van de toekomstige 
Sensiplan-gebruiker, moet de uitgangssituatie worden uitgeklaard. Met 
welke voorkennis komt de vrouw/het paar? In welke cyclussituatie 
bevindt de vrouw zich en wat verwacht de vrouw/het paar van de 
Sensiplan-consulent? Afhankelijk van de voorkennis moet eventueel 
geen volledige consultatiereeks worden aangeboden, maar op de 
behoeften van de vrouw/het paar worden ingegaan en afhankelijk 
daarvan kunnen meer of minder inhouden van de consultatiereeks 
worden aangeboden. 

Naargelang de cyclussituatie moet de Sensiplan-consulent overwegen 
welke consultatievorm de beste is voor de wensen van de vrouw/het 
paar. Een groepsconsultatie met verschillende cyclussituaties kan tot 
problemen leiden, onafgezien van het feit of de vrouwen al cyclusnote-
ringen hebben gemaakt of niet. Een vrouw/paar dat een kinderwens 
heeft, wil misschien alleen de regels voor de grootste kans op bevruch-
ting leren en een vrouw/paar, dat een zwangerschap wil vermijden, wil 
alleen de zekere regels voor geboorteregeling en de onvruchtbare 
periode leren kennen. Hier blijft dan de keuze tussen een gescheiden 
consultatie, of individuele of groepsconsultatie al naargelang hoeveel 
personen dezelfde vraag hebben of naargelang de mogelijkheid om de 

VOORDRACHT, GESPREK, 
GROEP, INDIVIDUEEL, 
MEERDERE? 

WAT IS ER NODIG VOOR 

EEN GOED BEGIN VAN DE 

CONSULTATIE? 
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bijzondere situatie met de vrouw/het paar aansluitend aan de 
consultatie of ook tijdens de cursus op afgesproken tijdstippen te 
bespreken. 

Een gelijkaardige situatie ontstaat bij een Sensiplan-consultatie, wanneer 
duidelijk is dat niet allen met de partner komen, of slechts één iemand 
met de partner komt. Hier komt het op de consulent aan, hoe zij de 
deelnemers zonder partner mee kan betrekken, zodat iedereen zich 
goed voelt en hetzelfde leereffect bereikt, bv. door de vrouwen zonder 
partner als paar te vormen, of de mannen samen te laten werken, of 
over hun ervaring te laten vertellen. 

In het algemeen geldt: er mogen niet meer dan vier vrouwen of cyclus-
situaties in één groep besproken worden. 

7.3 Intensief en individueel: het persoonlijke 
 consultatiegesprek 

In principe staat het persoonlijk consultatiegesprek open voor alle 
vrouwen en mannen die informatie zoeken rond het thema geboorte-
regeling en kinderwens. De voordelen werden reeds in de tekst vermeld. 

De Sensiplan-consultatie is een bijzondere vorm van consultatie. Ze is 
noch een zuiver zakelijk consult, noch een therapeutisch consult, verge-
lijkbaar met de huwelijks- en levensconsultatie. 

De Sensiplan-consultatie is een mengeling van beide vormen. Sensiplan-
consulenten hebben feitenkennis die ze overbrengen, maar bovendien 
stoten ze ook vaak op andere problemen van de deelnemers en brengen 
ze deze ter sprake. 

In de Sensiplan-consultatie kunnen zo situaties ontstaan, waarin een 
consultatie moeilijk is of moeilijk lijkt te worden. Daarom is het voor de 
Sensiplan-consulent belangrijk, dat zij de basishouding leert en regels 
respecteert, die in moeilijke consultatiesituaties kunnen helpen. 

■ Schriftelijk: de consultatie via het internet 

In de e-mailconsultatie, chats of discussieforums ontbreekt het persoon-
lijke contact met de consulent. Daardoor is de internetconsultatie 
anoniemer. De deelnemers kunnen zelf bepalen welke informatie ze 
over zichzelf meedelen, of bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of culturele 
achtergrond voor de consulent en de andere deelnemers verborgen 
moeten blijven. De verhoogde anonimiteit kan behulpzaam zijn voor 
deelnemers die bang zijn om persoonlijk contact met een consulent 
op te nemen. 

Deelnemers die contact zoeken met mensen met gelijkaardige proble-
men of hun raadgeving verkiezen, kunnen groepchats of discussie-
forums gebruiken. Hier brengen de deelnemers hun ervaringen en 
ideeën aan. Deelnemers ervaren in chats en forums vaak begrip en 
solidariteit. 
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De deelnemers kunnen hun cycli met specifieke vragen als bijlage 
meesturen of adressen van consulenten verkrijgen. 

De consultatie via het internet biedt informatie en verduidelijking. 
Ze kan ook de eerste stap zijn voor een persoonlijk consultatie-
gesprek – maar ze kan zo’n gesprek of een consultatiereeks niet 
vervangen. 

Bij de aanspreking zou men zich zo mogelijk aan de stijl van de deel-
nemer moeten aanpassen (Geachte heer, of Beste… of Hallo…). 

Omdat alles wat schriftelijk is, blijft, moet de consulent er goed op letten, 
wat zij aan de deelnemer schrijft en bij twijfel met andere consulenten 
overleggen, of om een persoonlijk gesprek vragen. 

■ Anoniem en toch persoonlijk: telefonische consultatie 

Even anoniem, maar iets persoonlijker dan de internet-
consultatie is de telefonische consultatie. Ook hier kunnen de 
deelnemers zelf bepalen wat de consulent over hen verneemt. 
Bovendien moeten ze niet op een antwoord wachten, zoals  
dat bij de online-consultatie het geval is. 

De consultatie via telefoon kan echter ook de weg voor een 
persoonlijk consultatiegesprek effenen. 
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Intermenselijke 
communicatie in de 
Sensiplan-consulatie  8 
Naar het model van Carl R. Rogers 

Carl Rogers ontwikkelde in de jaren 40 de cliëntgerichte 
gesprekstherapie. Rogers heeft zich met de vraag 
beziggehouden, wat bevorderlijke relaties in therapie, 
consultatie en andere gebieden kenmerkt, zodat ze 
mensen in hun ontwikkeling stimuleren. 
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8.1 Basishoudingen bij een partnergerichte 
 houding (volgens Carl Rogers) 

Sensiplan-consulenten mogen ervan uitgaan, dat elke mens de capaciteit 
bezit om een onderscheid te maken tussen ‘goed en kwaad’, d.w.z. dat de 
Sensiplan-consulenten zich niet voor de deelnemers verantwoordelijk 
moeten voelen wanneer ze deze capaciteit niet gebruiken. Zo zijn ze niet 
verantwoordelijk als deelnemers zich niet aan de regels houden (op 
voorwaarde dat ze die juist hebben uitgelegd). Ze moeten de deelnemers 
er in een gesprek wel op attent maken dat ze de regels niet respecteren. 

In dit vertrouwen dat de deelnemers hun weg zullen vinden kunnen 
Sensiplan-consulenten de spanning van onopgeloste conflicten en 
onduidelijke gevoelens beter aan. 

Verwijzen naar de eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers is in 
geen geval een vrijbrief om een persoonlijk gesprek te ontlopen. Juist 
wanneer deelnemers in een crisis verkeren, hebben ze iemand nodig, 
met wie ze samen een weg uit deze situatie kunnen vinden. 

Volgende basishoudingen kunnen voor Sensiplan-consulenten bijzonder 
behulpzaam zijn: 

 Empathisch begrijpen 
Empathisch begrijpen is geen techniek, maar de uitdrukking van een 
basishouding die door actief, niet beoordelend luisteren ontstaat. 
Een empathisch en diep begrijpen stelt de vraag: Hoe zien en 
beleven de deelnemers hun probleem? Wat betekent het voor hen? 
Wat voelen ze daarbij wanneer ze erover spreken? 
Uiteraard veroorzaakt elke opmerking van deelnemers ook bij 
Sensiplan-consulenten zelf reacties, van verbazing tot de over-
weging  en hoe het probleem zou kunnen worden opgelost.  
Een mogelijkheid om op de opmerkingen van deelnemers in te gaan 
is het weergeven van de waargenomen gevoelens met eigen woor-
den. Wanneer deze weergave juist is, voelen de deelnemers zich be-
grepen en erkend en zijn ze bereid om verder in gesprek te treden. 

 Waardering 
Deelnemers worden als zelfstandige individuen gezien, waar bij 
problemen de persoon centraal staat. Daarbij staan de gevoelens en 
de zelfstandigheid van de persoon ook dan op de voorgrond, wan-
neer men hen niet begrijpt. Sensiplan-consulenten moeten niet 
alleen de positieve, maar ook de negatieve persoonlijkheidsken-
merken aanvaarden en de persoon daarachter altijd hun waardering 
tonen. Ze worden als zelfstandige persoonlijkheden gewaardeerd en 
zo winnen ze zelfvertrouwen en worden ze tot zelfstandigheid 
aangemoedigd. 

 Echtheid/transparantie  
Van de Sensiplan-consulenten worden echtheid, transparantie en 
waarachtigheid in een vertrouwelijke Sensiplan-consultatie 
verondersteld. Dat betekent een oprechte houding tegenover de 
deelnemers, geen rollenpatroon, geen gespeelde interesse enz. 
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■ Aanvullende opmerkingen 

Afhankelijk van de deskundigheid en de vorming van de Sensiplan-
consulenten zullen deze grondhoudingen van de persoonsgeoriënteerde 
gespreksvoering in de Sensiplan-consultatie vloeien, zodat naast de 
zuivere Sensiplan-consultatie ook andere problemen kunnen worden 
besproken. Hier ligt het aan het inschattingsvermogen van elke 
Sensiplan-consulent om te zien welke ruimte zij open kan en wil laten 
voor dergelijke problemen. Zij moet dan duidelijk inzien dat zij op dat 
punt de zuivere Sensiplan-consultatie verlaat en moet dit ook tegenover 
de deelnemers duidelijk maken. 

Daar waar dergelijke problemen de vaardigheid en competentie van de 
Sensiplan-consulent overschrijden of waar de consulent te veel tijd in de 
Sensiplan-consultatie innemen, zou de consulent de deelnemers een 
individueel gesprek moeten voorstellen of eventueel naar elders door-
verwijzen, zoals b.v. een relatietherapeut, een huwelijksconsulent,... 

Dergelijke situaties en andere moeilijkheden kunnen ertoe leiden dat 
Sensiplan-consulenten zelf soms het zicht verliezen. In deze gevallen is 
een supervisie in de regionale werkgroepen behulpzaam. 

De Sensiplan-consultatie gebeurt vaak in groepen, zij het in de kleinste 
groep: de deelnemers of deelnemersparen en de Sensiplan-consulent 
(tot acht personen). 

 

 
Voor het werk in groepen is het raadzaam om op het volgende te 
letten: 

‘Gevoelens waarnemen en beslissingen treffen’ 
Iedere mens is voor zichzelf verantwoordelijk en moet leren om zichzelf, 
zijn lichamelijke gevoelens, de wisselende gevoelens en waarderingen, 
inzichten en grenzen waar te nemen en voor de eigen beslissing in te staan. 

‘Storingen en ontsteltenis hebben voorrang’ 
Storingen treden op de voorgrond en vragen geen toestemming, ze zijn er 
gewoon. De vraag is enkel, hoe men ermee omgaat. Onuitgesproken 
stoornissen (zoals antipathie tussen de deelnemers, onuitgesproken 
desinteresse of afkeer om over een thema te spreken) zullen de consultatie 
beïnvloeden. 
Het is belangrijk om stoornissen als dusdanig waar te nemen en ze als 
stoornis te aanvaarden. (Vaak trachten de deelnemers ze voor zichzelf te 
negeren, ze weg te steken). Iedere mens is voor zijn doen en laten zelf 
verantwoordelijk en moet zich ook zo gedragen. 
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Buiten deze beide postulaten moet men ook eigen hulpregels 
respecteren, die de verhouding in een groep gunstig kunnen 
beïnvloeden. 

 

  Spreek niet als ‘men’ of ‘we’, maar als ‘ik’. 
Als overwegend ‘men’ of ‘we’ gebruikt worden, dan betekent dat een 
zich verbergen in een groep of een ander mening. Daarom verdient de 
‘ik’-vorm de voorkeur. 

 Als je een vraag stelt, zeg waarom je dat vraagt en wat je vraag 
voor jou betekent.  
Echte vragen verlangen informatie, die nodig is om iets te begrijpen of 
een gesprek verder te voeren. Bijvoorbeeld: “Hoe was de kwaliteit van 
het cervixslijm?” Deze informatie is nodig om de slijmpiekdag te 
kunnen bepalen. Maar vaak verstoppen de vragers zich achter hun 
vragen. Deze vragen zijn dan ontwijkingsmanoeuvres om eigen erva-
ringen niet te moeten vertellen, bijvoorbeeld “Hoe gaat het met de 
vruchtbare fase?” zonder bereid te zijn om over eigen moeilijkheden na 
te denken. Ofwel komen vragen over als een pijnlijk verhoor, bijvoor-
beeld wanneer Sensiplan-consulenten zichzelf graag in de rol van de 
alwetende consulenten zien. Open zou de vraag kunnen luiden: “Ik vind 
de vruchtbare fase..., hoe is dat voor jou?” 

 Wees bewust van wat je denkt, voelt en gelooft en denk vooraf na 
over wat je zult zeggen en doen. 
Als ik alles ongenuanceerd zeg, houd ik geen rekening met mijn en 
andermans bereidheid tot vertrouwen (bijvoorbeeld als ik snel over 
mogelijke seksuele praktijken spreek, kan de gesprekspartner zich 
bedreigd voelen). 
Pas als er vertrouwen geschapen is, wordt het onderscheid tussen mijn 
ervaring en mijn uitspraken steeds meer overbodig. Zo’n vertrouwen 
ontstaat nooit door conformiteitsdruk of overhaast. 

 Houd de interpretatie van anderen voor jezelf. Spreek eerder over 
je persoonlijke reacties. 
Als interpretaties juist zijn maar niet gepast, dan veroorzaken ze afkeer. 
Bijvoorbeeld: De Sensiplan-consultatie gebeurt door een echtpaar. De 
man praat graag. De vrouw onderbreekt hem. “Je praat omdat je steeds 
in het middelpunt wilt staan.” Dat kan juist of verkeerd zijn en is vaak 
een pseudo-analytisch verwijt. “Wil je even wachten. Dat zou ik zelf 
willen uitleggen”, komt waarschijnlijk échter over en is daarom ook een 
eerder aanvaardbare tussenkomst. 

 Let op lichaamssignalen. Observeer je eigen lichaamstaal en die 
van andere deelnemers. 
De lichaamstaal zegt veel over bewuste en onbewuste gevoelens. De 
niet-verbale taal is vaak rijker aan uitdrukkingskracht dan het 
gesproken woord. Toch mag de lichaamstaal, hoewel ze meestal 
onbewust en toch eerder authentiek is, door anderen enkel als 
mogelijke wegwijzer en met veel bescheidenheid en tact worden 
geïnterpreteerd. 
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■ Omgang met moeilijkheden 

In wat volgt worden mogelijkheden aangeboden, hoe Sensiplan-consu-
lenten met moeilijkheden kunnen omgaan. De Sensiplan-consulenten 
moeten gesensibiliseerd worden om hun eigen specifieke moeilijkheden 
te onderkennen, om ze dan concreet te kunnen aanpakken. Verder worden 
hulpmiddelen en suggesties gegeven, hoe de regionale werkgroepen met 
moeilijkheden van Sensiplan-consulenten kunnen omgaan en deze 
kunnen aanpakken. 

■ Het rollenspel 

Het rollenspel is een efficiënte methode om, hetzij de eigen houding te 
veranderen, hetzij om zich beter in het ander groepslid te kunnen in-
leven. Met behulp van een rollenspel kan duidelijkheid in een moeilijke 
situatie worden gebracht. Een rollenspel verhoogt het inzicht in de 
samenhang bij de interactie tussen verschillende mensen. Daarenboven 
wordt de Sensiplan-consulenten de mogelijkheid geboden om nieuwe 
gedragingen in te oefenen, doordat ze hun concreet probleem in een 
spelsituatie voorstellen. 
Want alleen wie zich in de regionale werkgroep aanvaard en opgeno-
men weet, wordt aangemoedigd om alternatieven te zoeken en deze uit 
te testen. 

Voorbeeld 

Een Sensiplan-consulent zou willen leren om zich tijdens een Sensiplan- 
consultatie zo op te stellen dat alle aanwezigen vrij en open over hun 
seksualiteit, over mogelijke twijfels rond de Sensiplan-methode enz. 
kunnen praten. Deze houding wordt in de spelsituatie in de groep 
ingeoefend. Daarbij bereiken niet alleen de toeschouwers maar ook de 
medespelers een leereffect. 
De werkwijze is de volgende: 

1. Schetsen van het probleem 
De Sensiplan-consulent vertelt het probleem waar zij niet uit geraakt. 
De regionale werkgroep gaat erop in en helpt om de situatie te 
verduidelijken. 

2. Uitwerken van een spelsituatie 
Samen wordt overlegd hoe dit probleem in een spelsituatie kan 
worden voorgesteld. De hoofdpersoon (dit is de Sensiplan- consulent 
die het probleem heeft) speelt zijn normale rol. Zij zoekt als 
medespelers andere groepsleden die de rol van de deelnemers aan 
de consultatie overnemen en schetst hun karakteristieke 
gedragingen. 

3. Diagnostisch rollenspel 
Tijdens het rollenspel geeft de hoofdpersoon de groep eerst aan hoe 
zij zich in deze situatie normaal gedraagt, om ze voor de invloed van 
zijn gedrag te sensibiliseren. 
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4. Feedback van de groep 
De groep geeft de hoofdpersoon feedback, en de medespelers 
vertellen hoe ze zich tijdens het spel hebben gevoeld. 

5. Verwerking van de feedback door de hoofdpersoon 
De speler verwerkt de feedback van de groep. Zij deelt de groep mee 
met welke van zijn gedragingen zij ontevreden is. 

6. Discussie en aanbieden van alternatieven door de groep 
De hoofdpersoon blijft vrij deze alternatieven aan te nemen of niet. 

7. Vernieuwd rollenspel 
De hoofdpersoon zegt aan de groep op welk aspect van zijn gedrag zij 
zich in het bijzonder wil concentreren en vraagt de groep hier 
bijzonder op te letten. Dan wordt het rollenspel nogmaals gespeeld 
en probeert de Sensiplan-consulent een nieuwe houding aan te 
nemen. 

8. Vernieuwde feedback van de groep 
De groep geeft feedback over het rollenspel en bevestigt vooral de 
verbeteringen die de hoofdpersoon nastreeft. 

9. Verwerking van de feedback door de hoofdpersoon 

10. Slotdiscussie 
De hoofdpersoon en de andere groepsleden denken na over het 
succes van het rollenspel. 

Een rollenspel vraagt een vertrouwelijke sfeer in de groep, omdat 
anders de remmingen om het spel te spelen, te groot kunnen zijn. In 
principe moet men erop letten dat het niet gaat om een beoordeling van 
de desbetreffende Sensiplan-consulent, maar om een invoelend begrijpen 
van zijn houding in een consultatiegesprek.  

■ De gevalstudie 

Het volgende model moet het de regionale werkgroep mogelijk maken 
zonder bijzondere expert zelfstandig te werken. De afzonderlijke stap-
pen activeren de deskundigheid in de groep en maken een partner-
gericht leren mogelijk. Vooraf kiest de groep gespreksleiders, die erop 
letten de volgende stappen te respecteren: 

Aanvangsronde 
Iedereen geeft een kort verslag van zijn consultatieactiviteiten en 
ervaringen, en uit eventueel zijn wens om hier nog eens uitgebreider 
te praten over een consultatie of een persoon. 

Afspraak 
De consulent, waarvan de consultatie uitvoerig wordt besproken, 
wordt uitgekozen. Bij de voorstelling van deze consultatie moeten 
volgende 3 punten duidelijk worden: 

A) het verloop en ontwikkeling van de consultatie, 
B) de deelnemer van de consultatie zoals zij als persoon werd 
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ervaren, 
C) de eigen gevoelens, ideeën, achtergronden. 
Waarnemers worden voor a), b) en c) aangeduid. 

Schets 
Tijdens de consultatiesituatieschets zijn enkel vragen voor verduide-
lijking of informatie toegelaten, geen reacties. De groepsleden 
concentreren zich erop waar te nemen welke gevoelens de situatie-
schets bij henzelf losweekt. 
Volgende gezichtspunten kunnen de groepsleden hierbij helpen: 

voor A) het gesprek 
 Hoe verloopt de consultatie? Thema, pauzes, fasen, sprongen? 
 Hoe wordt de consultatie gegeven? 
 Wat verwachten de deelnemers van de Sensiplan-consulent?  

Welke relatie zoeken ze of zoeken ze niet? 
 Welke hulp wil de consulent geven? Wat is zijn doel? 

voor B) de deelnemers 
 Hoe stellen ze het op dit ogenblik? Wat is hun motivering? 
 Hoe gaan ze met zichzelf en hun situatie om? Wat valt op? 
 Hoe beleven ze hun omgeving en hun partner? 
 Hebben en krijgen ze wat ze nodig hebben? Wat niet? 

voor C) de Sensiplan-consulent 
 Hoe zie je jezelf? Blijf je oprecht? 
 Waarin kun je je inleven en begrijpen? waar niet? 
 Hoe identificeer je je met de deelnemers? 
 Welke normen en waarden worden duidelijk? 

Feedback 
De groepsleden geven een feedback over hun waarnemingen tijdens 
de schets van de Sensiplan-consultatie, zonder waardeoordeel, 
interpretatie, raadgevingen of citeren van eigen ervaringen. Hierbij 
mag degene die daarvóór verslag uitbracht enkel luisteren en bij 
zichzelf nagaan wat hem aanspreekt in de andere bijdragen. 

Open gesprek 
Wat is me duidelijk geworden? Waarop wil ik in de toekomst letten? 
Eventueel: Wat wil ik veranderen? Hoe zou ik dat kunnen doen? 

Afsluiting 
Alle consulenten hebben de mogelijkheid kort te vertellen waar ze 
soortgelijke situaties tijdens Sensiplan-consultaties of in het dage-
lijkse leven hebben beleefd. Hier bestaat bovendien de mogelijkheid 
om wederzijds feedback over de gevalstudie te geven. 
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8.2 Handleiding voor het werken met 
 gespreksverslagen 

Als bij een Sensiplan-consultatie zodanige moeilijkheden optreden dat 
de Sensiplan-consulent een ‘onaangenaam gevoel’ heeft waarvan zij niet 
weet wat de oorzaak is, dan is het vaak nuttig, na een gesprek schrifte-
lijk te rapporteren, om zo meer duidelijkheid te krijgen. 
Het blijkt ook zinvol om moeilijke passages van het gesprek woordelijk 
uit het geheugen neer te schrijven. Dit gespreksverslag of Verbatim 
(woordelijke notering van het gesprek) kan dan als volgt in de regionale 
werkgroep worden behandeld: 

Eerste ronde 
Lezen van het gespreksverslag met verdeelde rollen. 

Tweede ronde 
Spontane reactie uit de groep: 

 Eigen gevoelens (wat weekt het gesprek bij me los?) 
 Feedback van waarnemingen 
 Associaties, fantasieën, beelden 

Derde ronde 
Bespreken van afzonderlijke stappen in het gesprek (micro-analyse) 
onder volgende gezichtspunten: 

 Welke relatie hebben de deelnemers tot zichzelf, hun eigen 
seksualiteit, Sensiplan, hun huidige situatie? 

 Hoe gaan de deelnemers in op het gespreksaanbod (zakelijk, in 
relatie) van de Sensiplan-consulent? Hoe verandert dit in de loop 
van het gesprek? 

 Hoe voelt de Sensiplan-consulent zich ten opzichte van de  
houding van de deelnemers? 

 Wat heeft de Sensiplan-consulent van de deelnemers begrepen? 

Vierde ronde 
Verwerking van mogelijke oplossingen 

 Hoe kan de Sensiplan-consulent anders inspelen op de deelnemers? 
 Wat wil en kan de Sensiplan-consulent voor zichzelf gebruiken? 
 Welke punten uit de bespreking waren voor de andere deelnemers 

persoonlijk nuttig en waardevol, en wat voor hun omgang tijdens 
een consultatie? 

Voor Sensiplan-consulenten die nog niet met gespreksverslagen hebben 
gewerkt, zal het aanvankelijk misschien wat moeite kosten om een 
consultatiegesprek woordelijk neer te schrijven. Als er echter eenmaal 
mee begonnen is, dan worden de voordelen snel duidelijk in de volgende 
consultaties.
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Controlelijst bij de cyclusinterpretatie 

 

1. Cyclusnummer? ■
2. Indien dit niet de eerste cyclus is: wat gebeurde er in de vorige cyclus? ■ 

3. Indien er een temperatuurverhoging plaats vond: welke gegevens zijn 
beschikbaar?  

 geen  5-dagen-regel 
 meer dan 12 cycluskaarten  min-8-regel 
 bij menstruatiekalender  min-20-regel 

 
 

■ 
4. Noteringen op de cycluskaart aanbrengen voor het bepalen van de 

onvruchtbare periode aan het begin van de cyclus  
 

■ 
5. Dubbele controle met slijm uitvoeren ■ 
6. Begin ‘v’ noteren ■ 
7. Slijmafkortingen noteren en controleren ■ 
8. Slijmpiekdag bepalen ■ 
9. P 1-2-3 noteren ■ 
10. Storingen tussen haakjes zetten ■ 
11. Dag na dag de temperatuur interpreteren ■ 
12. “6 terugtellen” en markeren ■ 
13. Hulplijn trekken  ■ 
14. 3 (4) hogere metingen met een driehoekje () markeren ■ 
15. “1e hogere meting in deze cyclus” in de rechter kolom noteren  

(vervroeging?) 
■ 

16. Dubbele controle toepassen en einde ‘v/’ aanduiden ■ 
17. Overeenkomst tussen bedoeling gezinsplanning en seksueel gedrag ■ 

 

 


