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Kenniscentrum Sekse en Diversiteit in het
Medisch Onderwijs (SDMO)
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van het
kenniscentrum SDMO in Nijmegen. In de nieuwsbrief
staan weer een aantal interessante publicaties en
onderwijsmateriaal die wij voor u verzameld hebben.

Agenda


Aanmelden


Al ons materiaal is met een abonnement toegankelijk.
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u
meer informatie over het Kenniscentrum SDMO.
Wij wensen u fijne feestdagen en een inspirerend
2019.

31 januari 2019, 13.30-16.00 of 17.30-20.30
Regiobijeenkomst Huiselijk geweld en
kindermishandeling, in Arnhem

7 februari 2019, 9.30-12.30 of 13.30-16.00
Regiobijeenkomst Huiselijk geweld en
kindermishandeling, in Doetinchem
Aanmelden



Namens Doreth Teunissen, Toine Lagro-Janssen en
Eline van Manen
De volgende nieuwsbrief zal in maart 2019 verschijnen.

7 februari 2019, 8.30-17.00
Symposium Everything you always wanted to
know about SEXE* (but were afraid to ask),
Stichting Nascholing Bedrijfs- en
Verzekeringsartsen Noord Nederland, in
Drachten
Meer informatie en aanmelden
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Agenda
Nieuw onderwijsmateriaal
Docentenprofessionalisering
Activiteiten
Onderzoek en publicaties
Nieuws
Nieuwe medewerker stelt zich voor…
Kenniscentrum SDMO
Trainingsmodules

7 februari 2019, 8.45-17.15
Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde
De verschillende vormen van duurzaamheid
in/van de zorg, in Bunnik
Meer informatie en aanmelden



21 maart 2019, 12.30-17.00
Symposium Hoe sexy is uw praktijk? Seksuele
gezondheid in de huisartsenpraktijk, seksHAG
NHG-expertgroep, in Utrecht
Meer informatie en aanmelden



30 maart 2019
Corrie Hermannprijs Symposium
Meer informatie



11 april 2019, 12.00-17.00
Congres Iedere patient is anders, WomenInc, in
Amsterdam
Meer informatie



5-8 mei 2019
Sex and gender research: Impact throughout the
lifespan, in Washington, DC, USA
Meer informatie en aanmelden



29 mei 2019
Wetenschappelijk congress Nederlandse
Vereniging Gender & Gezondheid Sekse/gender
en pijn, in Amsterdam
Meer informatie volgt
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Nieuw onderwijsmateriaal op de website
In het Kenniscentrum Sekse en Diversiteit in het Medisch Onderwijs zijn de volgende materialen toegevoegd:
Titel

Beschrijving

Auteur

Gendersensitieve zorg in de
geneeskundige vervolgopleiding

Doorloopversie van de e-learning over
gendersensitieve zorg voor docenten.
Lees meer

Toine Lagro-Janssen,
Anouk Peters i.s.m. AIOS

Televisieserie ‘Vrouw op Mars’

6-delige televisieserie over 100 jaar
vrouwenemancipatie, waarin journaliste en
presentatrice Fidan Ekiz mannen en vrouwen
interviewt over de ontwikkeling van
vrouwenemancipatie.
Lees meer

BNNVARA

Factsheets huiselijk geweld en
kindermishandeling

Verschillende factsheets over huiselijk geweld
en kindermishandeling voor professionals
Lees meer

Comensha, Veilig Thuis,
KNMG, Movisie

Gendersensitieve hulpverlening

Een basishandleiding voor paramedici met als
doel de deelnemer bewust te maken van het
belang van vrouwengezondheidszorg en in staat
te stellen tot het verlenen van gendersensitieve
hulp rekening houdend met gender en
diversiteit.

Vrouwenstudies
medische wetenschappen

Powerpoint ‘Centrum Seksueel
Geweld Gelderland-Zuid en –
Midden’

Presentatie over de gevolgen van seksueel
geweld en het doel en de functie van het
Centrum Seksueel Geweld

Toine Lagro-Janssen

Powerpoint ‘Gender en het
leergesprek’

Presentatie over gendersensitieve
hulpverlening en valkuilen voor dokters

Toine Lagro-Janssen

Powerpoint ‘Gendersensitieve
hulpverlening’

Presentatie over gendersensitieve
hulpverlening

Toine Lagro-Janssen

Powerpoint ‘Gendersensitieve
geneeskunde voor internisten in
opleiding’

Presentatie over gendersensitieve geneeskunde
voor internisten in opleiding

Toine Lagro-Janssen

Proefschrift ‘The diagnostic
management of provoked
vulvodynia in general practice’

Proefschrift over vulvodynie bij de huisarts.

Peter Leusink

Proefschrift ‘Evaluation of a
Centre for Sexual and Family
Violence, perspectives of victims
and professionals’

Proefschrift over de evaluatie van het Centrum
voor Seksueel en Familiaal geweld.

Elza Zijlstra

Bent u op zoek naar onderwijsmateriaal, of wilt u meer informatie over hoe u uw onderwijs sekse- en cultuur
specifiek kunt maken? Kijk op onze website: http://www.radboudumc.nl/sdmo of neem contact op per e-mail:
kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
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Docentenprofessionalisering gendersensitiviteit geneeskunde
Teach the Teachers
In maart 2019 vindt de eerstvolgende bijeenkomst van teach the teachers plaats. Inmiddels is een datumprikker
naar de belangstellende uitgegaan. Wie geen datumprikker heeft ontvangen, maar alsnog wil deelnemen kan zich
aanmelden bij Carlijn Dahler, e-mail Carlijn.Dahler@radboudumc.nl

E-learning ‘Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding’
Er is een nieuwe versie van de e-learning ‘Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding’
uitgebracht. In deze versie is het mogelijk om bepaalde delen van de e-learning te maken, zonder de gehele elearning te hoeven doorlopen. De doorlooptijd van de gehele e-learning is ongeveer 70-90 minuten. Tevens is
voor alle specialisten accreditatie toegekend (1 punt).
De e-learning richt zich op het bewustmaken van het belang van sekse en gender in de geneeskunde. In de elearning krijg je informatie over man-vrouwverschillen in ziekte en gezondheid. De doelgroep van de e-learning
zijn aios in de opleidingen huisartsgeneeskunde, cardiologie, interne geneeskunde, maatschappij en gezondheid,
en psychiatrie en hun opleiders.
Deze e-learning bestaat uit zes onderdelen: Inleiding, communicatie & coping, genetica, seksueel- en huiselijk
geweld, arbeid en farmacotherapie.
Ook is er in het digitale magazine Mediator een artikel verschenen over deze e-learning, ‘Een vrouw is geen klein
mannetje’.
Lees hier het artikel
Bekijk hier de doorloopversie van de e-learning, alleen voor docenten
Bekijk hier de geaccrediteerde versie van de e-learning

Bent u op zoek naar onderwijsmateriaal, of wilt u meer informatie over hoe u uw onderwijs sekse- en cultuur
specifiek kunt maken? Kijk op onze website: http://www.radboudumc.nl/sdmo of neem contact op per e-mail:
kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
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Activiteiten
Promotie Elza Zijlstra
Op 10 oktober heeft de promotie van Elza Zijlstra plaats gevonden. Ze
promoveerde op het onderwerp seksueel en familiaal geweld. Ze evalueerde
het centrum Seksueel en Familiaal geweld. Het proefschrift heeft de titel
‘Evaluation of a Centre for Sexual and Family Violence - perspectives of victims
and professionals’.
Lees hier het proefschrift

Promotie Peter Leusink
Op 15 oktober heeft de promotie van Peter Leusink plaats gevonden. Hij
promoveerde op het onderwerp vulvodynie. Het proefschrift heeft de titel ‘The
diagnostic management of provoked vulvodynia in general practice’.
Voorafgaand aan de promotie vond het symposium De Vulvadialoog plaats.
Hierin werd informatie uitgewisseld en verdiept over vulvodynie en
vulvapathologie in zijn algemeenheid.

Bent u op zoek naar onderwijsmateriaal, of wilt u meer informatie over hoe u uw onderwijs sekse- en cultuur
specifiek kunt maken? Kijk op onze website: http://www.radboudumc.nl/sdmo of neem contact op per e-mail:
kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
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Nieuw onderzoek en publicaties uitgelicht
Interessante publicaties



















Teerling A, van den Einden L, van Manen E, Lagro-Janssen T. Oordeel huisartsen over Toekomstvisie 2022.
Huisarts en wetenschap. 2018;61(10):14-7.
Kristoffersson E, Diderichsen S, Verdonk P, Lagro-Janssen T, Hamberg K, Andersson J. To select or be selected
- gendered experiences in clinical training affect medical students' specialty preferences. BMC medical
education. 2018;18(1):268.
de Kock CA, Lucassen PL, Bor H, Knottnerus JA, Buijs PC, Steenbeek R, et al. Training GPs to improve their
management of work-related problems: results of a cluster randomized controlled trial. European Journal
of General Practice. 2018;24(1):258-65.
Greenwood BN, Carnahan S, Huang L. Patient–physician gender concordance and increased mortality among
female heart attack patients. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2018;115(34):8569-74.
Tosserams A, Araújo R, Pringsheim T, Post B, Darweesh SK, IntHout J, Bloem BR. Underrepresentation of
women in Parkinson's disease trials. Movement disorders: official journal of the Movement Disorder
Society. 2018
Mohammadi SZ, Khan SM, Vanaki KZ. Reconstruction of feminine identity: the strategies of women with breast
cancer to cope with body image altered. International journal of women’s health. 2018; 689(10).
Nielsen MW, Bloch CW, Schiebinger L. Making gender diversity work for scientific discovery and innovation.
Nature Human Behaviour. 2018
Bernard E, Bekker MHJ. Behandel mannen en vrouwen niet gelijk: Op naar gender-sensitief onderwijs. De
Psycholoog. 2015;50(9). 10-17.
Millett ER, Peters SA, Woodward M. Sex differences in risk factors for myocardial infarction: cohort study of
UK Biobank participants. BMJ (Clinical research ed). 2018;363:k4247.
Jesuthasan J, Sönmez E, Abels I, Kurmeyer C, Gutermann J, Kimbel R, et al. Near-death experiences, attacks by
family members, and absence of health care in their home countries affect the quality of life of refugee
women in Germany: a multi-region, cross-sectional, gender-sensitive study. BMC medicine.
2018;16(1):15.
Jenner S, Djermester P, Prügl J, Kurmeyer C, Oertelt-Prigione S. Prevalence of Sexual Harassment in Academic
Medicine. JAMA internal medicine. 2018.
Oertelt-Prigione S. Gender and cardiovascular disease in the workplace–it's not just about pay gaps. Elsevier;
2018.
Tschaftary A, Hess N, Hiltner S, Oertelt-Prigione S. The association between sex, age and health literacy and
the uptake of cardiovascular prevention: a cross-sectional analysis in a primary care setting. Journal of
Public Health. 2018:1-8.
Bicanic I, Minnen van A. Jongen en mannen als slachtoffer van seksueel geweld. PsyXpert. 2018
Kuiper A. Dat de werkplek niet vrij is van seksuele intimidatie ligt primair aan de werkgever. de Volkskrant.
2018.
Draude C, Maaß S, editors. Making IT work: integrating gender research in
computing through a process model. Proceedings of the 4th Conference on
Gender & IT; 2018: ACM.
Myriam Everard en Ulla Jansz, Sekse. Een begripsgeschiedenis, 2018

Bent u op zoek naar onderwijsmateriaal, of wilt u meer informatie over hoe u uw onderwijs sekse- en cultuur
specifiek kunt maken? Kijk op onze website: http://www.radboudumc.nl/sdmo of neem contact op per e-mail:
kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
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Rapport ‘Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2013-2017’
In deze monitor wordt in beeld gebracht wat de aard en omvang is van de groep daders van seksueel geweld
tegen kinderen in de strafrechtketen in de periode 2013 tot en met 2017. De monitor bevat cijfers over hoe vaak
melding wordt gemaakt van seksueel geweld tegen kinderen tot aan hoeveel daders veroordeeld worden,
resocialiseren en recidiveren. Daarnaast beschrijft deze monitor waar mogelijk de aard van het misbruik en de
kenmerken van de daders.
Naast het rapport is er ook een factsheet gemaakt. Het voornemen is om deze monitor tweejaarlijks uit te
brengen.
Bron: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Bekijk hier het rapport en de factsheet

Enquête onder geneeskundestudenten
De Geneeskundestudent heeft afgelopen jaar een enquête gehouden over het thema diversiteit en sociale
inclusie onder geneeskundestudenten.
Bekijk hier het onderzoeksrapport

Welke verschillen tussen mannen en vrouwen zijn nu werkelijk relevant? En waarvoor?
De veronderstelling dat mannen en vrouwen fundamenteel van elkaar verschillen, van nature specifieke
kwaliteiten hebben en vanwege hun verschillende voorkeuren andere levenskeuzes maken, komt vaak terug in
maatschappelijke discussies. Dit wordt ook vaak als belangrijke reden gezien waarom mannen en vrouwen
verschillende posities innemen op het werk en niet dezelfde maatschappelijke uitkomsten bereiken. Waar komen
deze gedachten vandaan, en kloppen ze eigenlijk wel?
In de nieuwsbrief van Athena’s Angels worden deze vragen uitgelicht.
Bron: Athena’s Angels

Lees meer

Bent u op zoek naar onderwijsmateriaal, of wilt u meer informatie over hoe u uw onderwijs sekse- en cultuur
specifiek kunt maken? Kijk op onze website: http://www.radboudumc.nl/sdmo of neem contact op per e-mail:
kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
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Nieuws
Prijzen voor beste artikelen van Huisarts & Wetenschap 2018
Elk jaar worden de Heert Dokterprijs en de Casuïstiekprijs uitgereikt. De Heert Dokterprijs gaat naar het beste
onderzoeksartikel dat het afgelopen jaar gepubliceerd is in Huisarts & Wetenschap (H&W). Het gaat om zowel
origineel Nederlands onderzoek als vertaald onderzoek. De Heert Dokterprijs ging dit jaar naar Ibo Souwer,
promovendus vrouwenstudies bij Toine Lagro, voor zijn artikel ‘Nifedipine helpt niet bij chronische perniones’. De
Casuïstiekprijs is de prijs voor de beste klinische les in H&W van het afgelopen jaar en ging naar kaderhuisarts
urogynaecologie Sanne Nouwens. Haar klinische les ‘Trombofilie en anticonceptie, meer mogelijk dan gedacht' is
belangrijke informatie voor vrouwen met vragen over hormonale anticonceptie. De prijzen werden op 9
november tijdens het NHG-congres in Den Haag uitgereikt.
Bron: www.NHG.org

Factsheets huiselijk geweld
Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets die in de Week tegen Kindermishandeling
en voorafgaand aan de Dag voor het Uitbannen van Geweld tegen Vrouwen (25 november) beschikbaar zijn
gekomen. De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van
geweld en bij hoe te handelen wanneer er signalen bestaan.
De factsheets zijn gratis en openbaar beschikbaar en komen ook beschikbaar in het Engels.
Bekijk hier de factsheets

A Cup of Tea
Informatieve video waarin uitleg wordt gegeven over toestemming geven voor seks aan de hand van het
aanbieden van een kopje thee.
Bekijk hier de video

Onderzoek: Vrouwen weer ‘baas over eigen blaas’.
‘Baas over je blaas’ is een online training voor vrouwen die last hebben van stress urine incontinentie. Middels
acht stappen leren zij weer controle te krijgen over het urineverlies door middel van bekkenbodemspier training
en andere praktische tips. Vrouwen kunnen het programma zelfstandig, onafhankelijk van een hulpverlener,
doorlopen. Wanneer ze vragen hebben kunnen zij de onderzoekers, die tevens huisarts cq haio zijn mailen. Vanuit
onderzoek in Zweden is bekend dat dit een effectieve behandelingsmethode is.
Oproep aan huisartsen
Vrouwen met stress incontinentie kunnen zich aanmelden via de website: https://baasoverjeblaas.nl/
Voor meer informatie zie: https://baasoverjeblaas.nl/ of
https://www.youtube.com/watch?v=lVvtJaJ0OUI&feature=youtu.be

Bent u op zoek naar onderwijsmateriaal, of wilt u meer informatie over hoe u uw onderwijs sekse- en cultuur
specifiek kunt maken? Kijk op onze website: http://www.radboudumc.nl/sdmo of neem contact op per e-mail:
kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
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Visitatie Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden
Alle zestien centra voor Seksueel Geweld in Nederland hebben zich eind 2018 vrijwillig onderworpen aan een
visitatie om te evalueren of ze voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. Ook het Centrum Seksueel geweld
Gelderland-Zuid en -Midden, voorheen het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld, werd bezocht. De bijeenkomst
in huize Heijendael werd bezocht door vertegenwoordigers van de vier betrokken disciplines, de gemeentelijke
beleidsambtenaren, de landelijke coördinator zedenrechercheurs, de landelijke coördinator en
vertegenwoordigers van twee andere centra. Het was een zeer inspirerende bijeenkomst, met de focus op wat er
in de afgelopen twee jaar bereikt is en vooral ook wat er verbeterd kan worden zoals een directe toegang tot het
pand voor het slachtoffer en naaste en een apart telefoonnummer voor het centrum op de Spoedeisende Hulp.

Nieuwsbrief VNVA
De VNVA heeft haar negende nieuwsbrief van dit jaar uitgegeven.
Lees meer

Nieuwsbrief NOG
De Netherlands Research School of Gender Studies heeft de nieuwsbrief van november gepubliceerd. Hierin staan
conferences, lectures, courses, events en calls for papers van universiteiten in Nederland en het buitenland.
Lees meer

Nieuwsbrief Medizin und Geschlecht
De Duitse Medizinische Hochschule Hannover heeft de nieuwsbrief van september uitgegeven.
Lees meer

Bent u op zoek naar onderwijsmateriaal, of wilt u meer informatie over hoe u uw onderwijs sekse- en cultuur
specifiek kunt maken? Kijk op onze website: http://www.radboudumc.nl/sdmo of neem contact op per e-mail:
kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
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Medewerker stelt zich voor…
Ines Kramer-Weggelaar
Per 8 oktober 2018 ben ik begonnen als coördinator voor het Centrum
Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en –Midden. Een hele nieuwe
uitdaging. Wat geweldig dat dit centrum er is. Indrukwekkend hoeveel
inspanningen er al zijn verricht om dit centrum zo neer te hebben gezet.
En wat een eer om hier mee verder te mogen gaan. Naast mijn werk
voor het centrum werk ik ook als SEH-arts.
Ik woon in Nijmegen, samen met mijn man en twee prachtige, drukke,
eigenwijze dochtertjes. In mijn vrije tijd houd ik van de natuur
(paardrijden in het bos), hardlopen, diners en borrels met vrienden,
stedentrips met vriendinnen en verre reizen maken. Leuk om mezelf
even voor te mogen stellen.

Bent u op zoek naar onderwijsmateriaal, of wilt u meer informatie over hoe u uw onderwijs sekse- en cultuur
specifiek kunt maken? Kijk op onze website: http://www.radboudumc.nl/sdmo of neem contact op per e-mail:
kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
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Kenniscentrum Sekse & Diversiteit in Medisch Onderwijs
www.kenniscentrum-SDMO.nl/sdmo

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. Activiteiten variëren van het
overdragen van pure feitenkennis tot het ontwikkelen van vaardighedenonderwijs.
Voorbeelden van ontwikkeld onderwijsmateriaal zijn een casusbundel met 50 patiëntencasus over sekse en
diversiteit in het professioneel handelen, een video plus werkboek over sekseverschillen in de somatische
gezondheidszorg en een zestal e-learnings.

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.kenniscentrum-SDMO.nl/sdmo
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, e-learnings, factsheets,
achtergrondliteratuur en toetsvragen.
De docenten van huisartopleidingen hebben via een landelijk abonnement allen toegang tot het kenniscentrum,
hetzelfde geldt voor VnVA-leden en voor docenten Radboudumc, de Erasmusuniversiteit, VUmc en het LUMC.

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) 3619049 of kijk op www.radboudumc.nl/sdmo.
Het Kenniscentrum Sekse en Diversiteit in Medisch Onderwijs is onderdeel van Vrouwenstudies Medische
Wetenschappen, Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, centrum voor Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde en
Public Health, Radboudumc. Indien ontvangst van de nieuwsbrief niet meer gewenst is kunt u zich afmelden via
kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl

Bent u op zoek naar onderwijsmateriaal, of wilt u meer informatie over hoe u uw onderwijs sekse- en cultuur
specifiek kunt maken? Kijk op onze website: http://www.radboudumc.nl/sdmo of neem contact op per e-mail:
kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
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Trainingsmodules signaleren en bespreken van partnergeweld, en
hoe te handelen na een verkrachting
Als hulpverlener kun je er niet meer omheen: partnergeweld en seksueel misbruik komen veel voor met vaak
grote gevolgen voor lichamelijk en psychisch welbevinden. Van alle patiënten die in onze wachtkamers zitten
hebben naar (voorzichtige) schatting één op de drie (seksueel) geweld in hun leven meegemaakt. Voor die
patiënten is het van groot belang een huisarts te treffen die weet te signaleren en het gesprek durft aan te gaan.
In dit kader bieden wij, afdeling ELG/Vrouwenstudies i.s.m. Centrum Seksueel Geweld Gelderland Zuid en
Midden, twee trainingsmodules aan, interessant voor studenten, maar zeker ook voor hulpverleners. Veel
huisartsen en HAGRO’s zijn inmiddels naar volle tevredenheid getraind.
1. Partnergeweld, moet ik daar iets mee?
Leerdoelen:




Bewustwording, achtergrondkennis over geweld in relaties, systeem van geweld
Oefenen signaleren en bespreekbaar maken
Informatie meldcode en risicotaxatie

2. Wat moet ik als huisarts doen bij verdenking/na een verkrachting?
Leerdoelen:




Bewustwording, achtergrondkennis over verkrachting/seksueel misbruik en de gevolgen op korte en
lange termijn voor de gezondheid
Do’s en Don’ts na een verkrachting
Werkwijze Centrum Seksueel Misbruik Gelderland Zuid en Midden

Meer informatie/contact: Toine.Lagro@Radboudumc.nl en Karin.vanRosmalen-Nooijens@radboudumc.nl

Bent u op zoek naar onderwijsmateriaal, of wilt u meer informatie over hoe u uw onderwijs sekse- en cultuur
specifiek kunt maken? Kijk op onze website: http://www.radboudumc.nl/sdmo of neem contact op per e-mail:
kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl

