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In 2012 heb ik, met financiële steun van de VNVA, een half jaar onderzoek kunnen doen
in de Verenigde Staten, bij de RAND Corporation en bij de Veterans Affairs (VA). Mijn
gezin ging met mij mee en vanuit een prachtige buitenwijk in Los Angeles waar we een
huis hadden gehuurd, fietste ik 4 dagen per week naar Santa Monica naar het RAND
gebouw, op steenworp afstand van de Pacific Ocean. RAND heeft als missie’ ‘to help
improve policy and decisionmaking through research and analysis’. Ik mocht als visiting
researcher werken op het ‘Evidence Based Practice Center’ waar een zeer
gespecialiseerd team, met aan het hoofd Paul Shekelle, systematische reviews
produceert, vaak in opdracht van de overheid. Mijn onderzoek ging over preventie van
roken. In de literatuur had ik gevonden dat meisjes meer nog dan jongens door hun
omgeving beïnvloed worden bij de keuze om te gaan roken: vriendinnen, hun moeder,
hun favoriete filmster en het uiterlijk van een pakje sigaretten.

Als meisjes hier zo gevoelig voor zijn, dan is het belangrijk om in de aanpak gericht op
het voorkomen van roken, hier rekening mee te houden. Gebeurt dit ook, en wat is het
effect van de huidige interventies? Om antwoord te krijgen op een deel van deze vraag
heb ik een systematisch literatuuronderzoek gedaan, met de vraag: wat is het effect van
interventies op scholen om roken te voorkomen bij meisjes? Binnenkort zullen de
resultaten hiervan gepubliceerd gaan worden in een wetenschappelijk tijdschrift, zodra
dat is gebeurd zal ik hier ook in deze nieuwsbrief verslag van doen.
Naast mijn onderzoek bij RAND was ik ook 1 dag per week werkzaam bij de VA, een
grote gezondheidszorginstelling waar veteranen gratis huisartsen en ziekenhuiszorg
krijgen. Ik hield me daar bezig met het organiseren van een expert-panel over de
aanpassingen die nodig zijn om deze zorg ook geschikt te maken voor vrouwen. Er

komen steeds meer vrouwelijke veteranen en de zorg die oorspronkelijk op mannen
was gericht moet aangepast worden. Wat ik vooral geleerd heb van mijn periode in de
VS is de manier waarop men naar zorg kijkt voor verschillende groepen in de
samenleving, niet het principe iedereen is gelijk (dat in Nederland vaak gehanteerd
wordt) maar iedereen is verschillend, en een ongelijke aanpak is nodig om een gelijk
resultaat te krijgen. Dat is de essentie van gender-sensitieve zorg!
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