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Wat doet het Kenniscentrum Sekse & Diversiteit in Medisch Onderwijs? 

Het Kenniscentrum Sekse & Diversiteit in Medisch Onderwijs (SDMO) ontwikkelt onderwijsmateriaal 

over sekse en diversiteit in het medisch onderwijs. Dit materiaal is bestemd voor docenten en 

onderwijscoördinaten van medische faculteiten in Nederland en België. Daarnaast ondersteunt het 

Kenniscentrum docenten met het ontwikkelen van lesprogramma’s en het bevorderen van hun 

deskundigheid.  

 

Wat is de meerwaarde van het Kenniscentrum SDMO? 

De docenten ontbreekt het niet aan belangstelling maar aan kennis, tijd en gericht 

onderwijsmateriaal. Het Kenniscentrum SDMO bundelt en stimuleert academische expertise op dit 

terrein. Activiteit variëren van het overdragen van pure feitenkennis tot het ontwikkelen van 

vaardighedenonderwijs. 

Voorbeelden van ontwikkeld onderwijsmateriaal zijn aan bundel met 50 patiëntencasus over sekse 

en diversiteit in het professioneel handelen, een samengestelde literatuurlijst met abstracts over 

sekseverschillen in ziekte en gezondheid en een video plus werkboek over sekseverschillen in de 

somatische gezondheidszorg. 

 

Wat kunt u verwachten van het Kenniscentrum SDMO? 

Het Kenniscentrum werkt met een abonnementensysteem. Indien uw faculteit of onderwijsinstelling 

een abonnement heeft op het Kenniscentrum SDMO kunt u de volgende producten en diensten 

verkrijgen: 

• Actueel onderwijsmateriaal via www.kenniscentrumSDMO.nl 

• Vier nieuwsbrieven per jaar met informatie over actuele ontwikkelingen 

• Voortdurende ontwikkeling van onderwijsmateriaal 

ConSultancy 

• Deskundig individueel advies 

• Deskundigheidsbevordering door trainingen (op verzoek) 

 

Hoe krijgt u toegang tot het kenniscentrum SDMO? 

Medewerkers van faculteiten of onderwijsinstellingen met een abonnement krijgen een autorisatie 

om de database met onderwijsmateriaal te raadplegen.  

In de database kunt u onderwijs materiaal over sekse en diversiteit zoeken op trefwoorden. 

Trefwoorden zijn bijvoorbeeld: communicatie, depressie, farmacologie, incontinentie, seksualiteit 

etcetera. Het onderwijs materiaal bestaat uit verschillende onderwijsvormen zoals 

zelfstudieopdrachten, hoorcolleges (powerpointpresentaties), casuïstiek, (beschrijving van) 

audiovisueel materiaal, achtergrondliteratuur en toetsvragen. 

 

Meer informatie? 

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over het Kenniscentrum SDMO? Neem dan contact op 

met de medewerkers van het Kenniscentrum SDMO, tel: (024) 3668036 of kijk op 

www.kenniscentrumSDMO.nl 


