Nieuwsbrief Kenniscentrum Sekse en Diversiteit in het
Medisch Onderwijs (SDMO)
Jaargang 16, nummer 4, december 2019
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.
Al ons materiaal is met een abonnement toegankelijk. Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u meer
informatie over het Kenniscentrum SDMO.
Namens Doreth Teunissen en Eline van Manen, wensen wij u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!
De volgende nieuwsbrief zal in maart 2020 verschijnen.
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Seksueel geweld
Onderzoek en publicaties
Nieuws
Nieuwe medewerker
Kenniscentrum SDMO
Trainingsmodules

31 januari 2020, 10.00-17.00
Inspiratiedag XL: Als de man verliest, in
Groesbeek
Meer informatie

•

11 februari 2020
Eerste ochtend van een scholing van vier
dagdelen over seksueel en huiselijk geweld
Meer informatie

•

28 februari 2020, 14.00-17.00
Middagsymposium Johannes Wierstichting
Vrouwenhandel en de professional, in
Amsterdam
Meer informatie

•

28 maart 2020
VNVA Els Borst Oeuvreprijs Symposium ter ere
van Hanneke Takkenberg, Naar een inclusieve
geneeskunde
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

Sex & Gender in Health Research

E-learnings over het integreren van sekse en
gender in medisch onderzoek

Canadian Institute of
Gender and Health

Seksueel geweld en daarna

Powerpoint presentatie over hoe slachtoffers
van seksueel geweld omgaan met een
verkrachting op de korte en lange termijn

Toine Lagro

Vrouwenbesnijdenis

Powerpoint presentatie over
vrouwenbesnijdenis: Voorkomen, typen,
betekenis, gevolgen en behandeling

Geheel vernieuwde
update

Presentaties van het Congres
Centrum Seksueel Geweld
Gelderland-Zuid en -Midden

Presentaties van het Congres Centrum Seksueel
Geweld Gelderland-Zuid en -Midden ‘Meer dan
slachtoffer: uitdagingen in de hulpverlening’

Verschillende auteurs

Artikelen themanummer seksueel
geweld ‘Bijblijven’

Uit het themanummer over seksueel geweld in
‘Bijblijven’ zijn een viertal artikelen opgenomen
in het SDMO over het voorkomen van misbruik,
het slachtoffers perspectief, eerwraak en het
signaleren van seksueel geweld.

Verschillende auteurs

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
E-learning ‘Introductie in de gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding’
Er is een nieuwe versie van de e-learning ‘Introductie in de 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 e-learning te hoeven doorlopen. De doorlooptijd van de gehele e-learning is ongeveer 70-90
minuten. Tevens is voor alle specialisten (ook huisartsen) 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 en hun opleiders 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.
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 Marijke Sniekers
Op woensdag 8 januari 2020, om 16.30, zal Marijke Sniekers haar proefschrift
verdedigen. De titel van haar proefschrift is ‘Acknowledging the agency of young
mothers: A qualitative study into youth, motherhood, and socioeconomic
independence’.

Promotie Moniek van der Zanden
Op 26 september heeft de promotie van Moniek van der Zanden plaatsgevonden. Zij
heeft onderzoek gedaan naar de diagnostiek van endometriose en de delay die
plaatsvindt bij de diagnostiek. De titel van haar proefschrift is ‘Diagnostic delay of
endometriosis’.
Lees hier het proefschrift

Promotie Richelle Vlenterie
Op 22 november 2019 heeft de promotie van Richelle Vlenterie plaats gevonden.
Zij promoveerde op het onderwerp depressie gedurende de zwangerschap.
Depressieve symptomen komen vaak voor bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd en
zijn een van de meest voorkomende medische problemen tijdens de
zwangerschap. Desondanks worden depressieve symptomen vaak niet herkend
door zorgverleners, veelal doordat er verschillende manieren zijn om depressie te
meten tijdens de zwangerschap. Dit leidt ertoe dat veel vrouwen tijdens hun
zwangerschap aan onbehandelde depressieve symptomen lijden. De risico’s van
antidepressivumgebruik voor het kind lijken op die van de onderliggende
aandoening. Daarom moet dit een punt van aandacht blijven tijdens de
zwangerschap. Voor de gezondheid van zowel moeder als kind.
De titel van haar proefschrift is ‘Depressive symptoms during pregnancy: exposure
assessment and perinatal outcomes’.

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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Promotie Lotte Hendriks
Op 8 november 2019 heeft de promotie van Lotte Hendriks plaatsgevonden. In haar
promotie-traject onderzoekt ze de effecten van Intensieve Trauma Behandelingen bij
PTSS-patiënten. Ze onderzocht het resultaat van een intensieve traumabehandeling
bij volwassenen die al eerder waren behandeld, maar zonder succes. Verder wilde ze
weten of deze intensieve behandeling ook geschikt is voor jongeren met complexe
PTSS in combinatie met andere psychische stoornissen.
De titel van haar proefschrift is ‘Share your story - Intensive exposure treatment for
adult and adolescent complex posttraumatic stress disorder’.

(H)erkent u het verschil? Aandacht voor diversiteit.
17 september heeft een congres voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en klinisch arbeidsgeneeskundigen en
hun aios plaatsgevonden over diversiteit. Het was een goed bezocht congres, met enthousiaste deelnemers en
grote tevredenheid over de presentaties. Werkzoekenden, werkenden en werkgevers verschillen op allerlei
punten van elkaar. Het is belangrijk om met deze verschillen rekening te houden in de begeleiding, beoordeling
en advisering. Daarom is tijdens dit congres stil gestaan bij betekenisvolle verschillen in relatie tot gender,
sociaaleconomische status, en laag geletterden. Ook werd aandacht besteed aan de oudere werknemer, de
vrouw in de overgang en werkenden met een chronische ziekte. Een succesvol congres met een thema dat ook
voor andere specialisten en aios relevant is.

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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Seksueel geweld
Scholing huiselijk en seksueel geweld
Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland Zuid en Midden organiseert in samenwerking met de Radboudumc
Health Academy een scholing over Huiselijk en seksueel geweld.
Seksueel en familiaal geweld (acuut/structureel) komen vaak voor met gevolgen voor de gezondheid. Deze cursus
leert u te signaleren, het geweld bespreekbaar te maken en een slachtoffer respectvol te benaderen. Deskundige
zorg kunnen leveren is voor alle betrokken hulpverleners van groot belang.
In 4 (ochtend) bijeenkomsten leert de deelnemer:
•
•
•
•

De grootte van de impact (medisch en psychosociaal) van seksueel en familiaal geweld (acuut en
structureel) op het slachtoffer van jong tot oud.
Enkele onderdelen van acute medische zorg, psychologische zorg en forensisch medisch onderzoek welke
aan slachtoffers geboden kan worden.
Het herkennen van sleutel kenmerken van seksueel en familiaal geweld.
Het bespreekbaar maken van seksueel en familiaal geweld.

De data zijn dinsdagochtend van 9.00 uur tot 13.00 uur, afsluitend met soep en broodjes: 11 februari, 10 maart,
14 april en 12 mei, in 2020.
Meer informatie en aanmelden

Themanummer: Seksueel Geweld in ‘Bijblijven’
In september 2019 is in het nascholingstijdschrift voor huisartsen, Bijblijven, een
dubbeldik nummer uit gekomen over het thema seksueel geweld. Diverse auteurs geven
in 15 artikelen inzicht in de vele aspecten van seksueel misbruik bij kinderen en
volwassenen, bij mannen en vrouwen. Gastredactie Doreth Teunissen en Toine LagroJanssen. Het themanummer begint met het verhaal van een ervaringsdeskundige.
Vervolgens komt een caleidoscoop aan onderwerpen aan bod zoals onder andere het
voorkomen in de bevolking en hulpvraaggedrag bij de huisarts, het signaleren, de
screening bij kinderen, het bespreekbaar maken, de gevolgen voor de geestelijke en
lichamelijke gezondheid, effectieve behandelingsmethoden, verkrachting onder invloed,
toxicologie en forensische aspecten, evenals eerwraak en misbruik bij verstandelijk
beperkten.
Het themanummer is los te bestellen voor €22,50, door een e-mail te sturen naar Anita van Meyel onder
vermelding van uw naam en adres. U ontvangt een factuur.
Bekijk hier de inhoudsopgave
In het kenniscentrum SDMO zijn tevens enkele artikelen uit het themanummer opgenomen. De artikelen die zijn
opgenomen gaan onder andere over de prevalentie van seksueel misbruik, integrale zorg bij seksueel geweld,
eerwraak en het signaleren van seksueel misbruik door de huisarts.

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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In Lux, het theater: Blackbird
In Blackbird daagt Theatergroep Greppel je uit om genuanceerd te kijken naar de mechanismes van verlangen en
machts-misbruik. We stellen ons de vraag of iedereen recht heeft op een tweede kans. Una (16 jaar oud) is
onderweg voor een confrontatie met haar eerste grote liefde: Ray, haar veel oudere buurman. Het is zeventien
jaar geleden dat hij haar ontmaagde en achterliet in een hotelkamer. Wat voor Una het begin leek van een
gezamenlijke toekomst ontvouwt zich als een nachtmerrie. Met de arrestatie van Ray tot gevolg. Wat is er
gebeurd? Wie is er verantwoordelijk? En hoe bepaalt het verleden onze toekomst?
Op 21 december is er een nabespreking samen met Prof Toine Lagro, hoofd CSG Gelderland-Zuid en Midden.
Lees meer

WHO curriculum zorg bieden aan slachtoffers van geweld
De WHO heeft een curriculum voor een training opgezet voor zorgverleners, omtrent het omgaan met
vrouwelijke slachtoffers van zowel huiselijk als seksueel geweld. Het curriculum is met name gericht op lage- en
middelinkomens landen. Het curriculum bestaat uit een handleiding, hand outs, adviezen voor oefeningen en
hulpmiddelen ter evaluatie. Het curriculum is gratis te downloaden.
Lees meer

Campagne: Wat mij kan helpen
Als je een nare seksuele ervaring hebt meegemaakt, kan je je daarna bang of verward voelen. Misschien schieten
er allerlei gedachten en vragen door je hoofd, maar vind je het lastig om hulp te zoeken. Of het nu in de afgelopen
week gebeurd is of langer geleden, weet dat er hulp voor je is.
De campagne is bedoeld om mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt sneller hulp te helpen zoeken. De
campagne is onder andere zichtbaar op billboards, in uitgaansgelegenheden, op scholen en online. Op de website
www.watkanmijhelpen.nl kunnen mensen die een ongewenste, ingrijpende seksuele ervaring hebben gehad,
bekijken wat anderen hebben meegemaakt, wat hun gevoelens en twijfels waren, waarom zij professionele hulp
hebben gezocht en wat het hen heeft opgeleverd.
Bron: rijksoverheid.nl

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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Nieuw onderzoek en publicaties uitgelicht
Interessante publicaties
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Lagro Jansen T. Hoe verkrachtingsslachtoffers omgaan met het opgelopen trauma. Huisarts Wet.
2019;62:DOI:10.1007/s12445-0190386-2.
De Kock CA, Lucassen PL, Akkermans RP, Knottnerus JA, Buijs PC, Steenbeek R, AL Lagro-Janssen. Workrelatedness of the presented health problem and sickness absence. Fam Pract. 2019 Nov.
Frans A.W.M. Derksen, Tim C. Olde Hartman, A. (Toine) Lagro-Janssen. Ontmoeting, aandacht en
gelijkwaardigheid; de waarde van het arts-patiëntcontact. Ned Tijdschr Geneeskd. 2019; 163:36 p:40-44
Donker G, Lagro-Janssen T. Bijblijven. Prevalentie van seksueel geweld en presentatie aan de huisarts.
Bijblijven. 2019; 35: p14-19.
Lagro-Janssen T. Signaleren en benadering door de huisarts van seksueel misbruik. Bijblijven. 2019; 35:
p56-66.
Bijl S, Lagro-Janssen T, Teunissen D. Eergerelateerd geweld in de spreekkamer van de huisarts. Bijblijven.
2019; 35: p8186.
Hutschemaekers G, Lagro-Janssen T. Integrale zorg bij seksueel geweld vanuit het perspectief van
slachtoffers. Bijblijven. 2019; 35: p111-118.
Van den Hove M, Lagro-Janssen T. Een mislukte IUD-insertie na endometriumablatie. Huisarts Wet. 2019;
62.
Goldstein, R. H., & Walensky, R. P. Where Were the Women? Gender Parity in Clinical Trials. The New
England journal of medicine. 2019; DOI 10.1056/NEJMp1913547
Beenakker, K. G., Westendorp, R. G., de Craen, A. J., Chen, S., Raz, Y., Ballieux, B. E., ... & Boomsma, D. I.
Men Have a Stronger Monocyte-Derived Cytokine Production Response upon Stimulation with the GramNegative Stimulus Lipopolysaccharide than Women: A Pooled Analysis Including 15 Study Populations.
Journal of innate immunity, 2019; 1-12.
Tannenbaum, C., Ellis, R.P., Eyssel, F., Zou, J., Schiebinger, L. Sex and gender analysis improves science and
engineering. Nature 2019; 575.7781: 137-146.
Wainer, Z., Carcel, C., Hickey, M., Scheibinger, L., Schmiede, A., & Rogers, W. A. Sex and gender in health
research: updating policy to reflect evidence–an Australian call to action. Medical Journal of Australia;
2019; DOI 10.5694/mja2.50426
Docherty, J. R., Stanford, S. C., Panattieri, R. A., Alexander, S. P., Cirino, G., George, C. H., ... & Sobey, C. G.
Sex: A change in our guidelines to authors to ensure that this is no longer an ignored experimental
variable. British journal of pharmacology; 2019; 809, 203–208..

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
Handboek urogynaecologie
In december 2019 komt in de serie Praktische huisartsgeneeskunde het handboek
Urogynaecologie uit. Dit boek helpt huisartsen bij de diagnostiek en behandeling
van 35 veelvoorkomende urologische en gynaecologisch klachten. Het is het eerste
leerboek over dit onderwerp dat zich specifiek richt op professionals in de
eerstelijnszorg en is ook geschikt als naslagwerk voor andere zorgprofessionals. In
het eerste deel van het boek leest u over algemene urogynaecologische thema’s als
embryologie, anatomie, hormonale (patho)fysiologie bij man en vrouw, seksuele
problemen en aanvullend echo-onderzoek. Het tweede deel richt zich op specifieke
klachten en ziektebeelden, zoals menstruatieklachten, subfertiliteit, preconceptie
zorg, LUTS, en klachten over de uitwendige genitalia van vrouwen én mannen. In
het derde deel komen aandachtsgebieden als genderincongruentie,
vrouwenbesnijdenis, seksueel misbruik en urogenitale traumata aan bod.
Ongeveer twintig auteurs schreven mee aan het Handboek Urogynaecologie. De
redactie is in handen van Toine Lagro-Janssen, hoogleraar Vrouwenstudies
Medische Wetenschappen en kaderhuisarts urogynaecologie np, en Dr Doreth
Teunissen, huisarts en kaderhuisarts urogynaecologie.
Op 7 november is het boek feestelijke gepresenteerd aan Jannet
Vaessen, directeur WOMENinc.
Lees hier meer over de presentatie
Lees hier acht vragen aan prof. dr. Toine Lagro-Janssen en dr.
Doreth Teunissen over het nieuwe boek
Het boek kunt u hier bestellen voor €69,95

Podcasts ZonMw Gender & Gezondheid
ZonMw heeft een podcastserie opgezet waarin onderzoekers vertellen welke
man-vrouwverschillen zij onderzoeken, waarom zij dat doen, en wat we aan hun
onderzoeksresultaten hebben. De volgende thema’s komen aan bod: hart- en
vaatziekten, de relatie tussen genen, maatschappij en psychiatrische ziekten, de
invloed van hormonen op diabetes en migraine, gendersensitiviteit in de
geestelijke gezondheidszorg, (mantel)zorg en arbeid en de noodzaak van
onderzoek naar sekse- en genderverschillen.
De podcasts zijn te beluisteren via Spotify, iTunes of uw podcastapp.
Bron: publicaties.zonmw.nl

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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Gezondheidsboek online
Voor veel nieuwkomers in Nederland is het Nederlandse gezondheidssysteem
lastig. Ze kennen bijvoorbeeld de huisarts niet. Eigen Risico en eigen bijdrage zijn
vaak ook nieuw. Het herziene Gezondheidsboek – Wie helpt mij als ik ziek ben?
Wat kan ik zelf doen? geeft begrijpelijke en laagdrempelige informatie over ziek
zijn en zorg krijgen in Nederland.
Het Gezondheidsboek is gratis te downloaden via Pharos.
Lees meer

Fier!
Fier brengt elk jaar een magazine uit met interessante interviews,
indrukwekkende reportages en artikelen over o.a. huiselijk geweld,
loverboyproblematiek, mensenhandel en eergerelateerd geweld. De editie van
2019 is gericht op misbruikte jongens.
Lees meer

Safe
Sinds 1 april 2019 is er een nieuw online platform voor vrouwen die te maken hebben met partnergeweld:
www.safewomen.nl. Veel vrouwen maken partnergeweld mee, maar vaak is het ontzettend moeilijk om daar met
iemand over te praten of hulp te zoeken. Bijvoorbeeld door schaamte, door angst voor de gevolgen, omdat
vrouwen niet weten dat ze met partnergeweld te maken hebben of omdat ze niet weten waar ze terecht kunnen
voor hulp. SAFE biedt met de website een laagdrempelige plek voor vrouwen om gratis, anoniem en op eigen
tempo uit te zoeken in welke situatie ze precies zitten en welke hulpopties er zijn. De website is ontwikkeld met
hulp van ervaringsdeskundigen en experts op het vlak van huiselijk geweld en partnergeweld. Wil je meer weten
over SAFE? Kijk op www.safewomen.nl of mail naar safe.elg@radboudumc.nl. SAFE is een initiatief van de
afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc (met subsidie van ZonMw).
Lees meer

Film Buro PUUR: Eerste hulp bij anorexia nervosa
Buro PUUR geeft voorlichting, training en ervaringsdeskundigheid met betrekking tot de preventie van
eetstoornissen. Zij hebben een film gemaakt met daarin tips voor ouders met een kind met anorexia.
Bekijk hier

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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Netflixserie: Unbelievable
De serie ‘Unbelievable’ op Netflix gaat over Marie Adler, een tiener die
aangifte doet bij de politie nadat zij op schokkende wijze door een
gemaskerde indringer is verkracht in haar eigen huis. Omdat er volgens
de politie een aantal zaken niet kloppen aan haar verhaal wordt Marie
niet geloofd. Zelfs haar vrienden en familie twijfelen en beginnen te
denken dat Marie het afschuwelijke verhaal zelf heeft verzonnen.
Ondertussen zien twee vrouwelijke detectives een verband tussen
meerdere verkrachtingszaken, waaronder die van Marie Adler. Ze zien
het als hun ultieme missie om de misdadiger te pakken te krijgen en hem
voor de rechter te slepen.
De serie geeft een voorbeeld van hoe er absoluut niet omgegaan moet
worden met slachtoffers van verkrachting en laat daarnaast ook zien hoe
slachtoffers reageren op trauma en zelfs kunnen gaan twijfelen aan hun
eigen verhaal. Daarnaast laat de serie zien hoe de twee vrouwelijke
detectives wel goed omgaan met slachtoffers van seksueel geweld en
hoe dit de slachtoffers door een moeilijke tijd kan ondersteunen. De serie biedt daarmee goede
voorbeelden voor professionals, maar de serie kan ook steunend zijn voor slachtoffers door het tonen
van de normale reacties na seksueel geweld. Kortom een goede serie voor zowel professionals als
slachtoffers.

Boek: Als de man verliest
Hoe gaan mannen om met een ingrijpend verlies? De ervaring leert dat zij dat vaak
anders doen dan vrouwen. Die zijn geneigd tot praten, ze zoeken steun bij elkaar of
hulp bij een therapeut. Voor een man is niets zo frustrerend als het verlies van
controle. Als een probleem onoplosbaar is, kan de onmacht ondraaglijk worden.
Menig man valt terug op destructief gedrag. Isolement ligt op de loer, met suïcide
als uiterste consequentie: mannen plegen twee keer vaker zelfmoord dan vrouwen.
Hoe ziet de innerlijke wereld van een rouwende man eruit? Hoe is hij het beste te
helpen? Wim van Lent en Tim Overdiek, beiden gespecialiseerd in de behandeling
van rouw bij mannen, schreven met Als de man verliest een waardevol boek vol
lessen en inzichten, gebaseerd op hun rijke ervaring met mannen die door
tegenslag zijn geveld.
Op 31 januari 2020 vindt een inspiratiedag plaats met een dynamisch programma,
waarin je wordt meegenomen in het rouwlandschap van ‘de man’. In samenwerking
met beide auteurs zijn er een aantal vakbroeders uitgenodigd met als
gemeenschappelijke deler een groot hart voor andere mannen.
Lees meer over het symposium
Lees meer over het boek

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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Oud-promovendi ELG komen goed terecht
Soms is er ook nieuws te melden over oud-ELG’ers. In dit geval Ank de Jonge en Bosiljka Djikanovic Tetikovic:
twee ELG-promovendi die recent zijn benoemd tot hoogleraar. In 2008 promoveerde Ank op haar onderzoek
Birthing positions revised – examining the evidence for a routine practice. Per 1 december dit jaar is zij benoemd
als hoogleraar Midwifery science aan de VUmc in Amsterdam. In 2012 promoveerde Bosiljka op haar onderzoek
Intimate Partner Violence Against Women in Serbia and Healthcare Response. Afgelopen maand werd zij
benoemd als hoogleraar Global public health en social medicine aan de universiteit van Belgrado in Servië. In
beide gevallen was hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen Toine Lagro- Janssen de promotor en
bij Bosiljka was Sylvie Lo Fo Wong copromotor.

Sex & Gender in Health Research
Het Canadian Institute of Gender and Health heeft drie e-learnings ontwikkeld over het integreren van sekse en
gender in medisch onderzoek. De e-learnings zijn gratis te gebruiken. Na het voltooien van een e-learning ontvang
je een certificaat. In de toekomst kan dit certificaat van belang zijn bij het indienen van subsidieaanvragen.
Lees meer

Augeo magazine
Augeo praat professionals en beleidsmakers bij over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, dilemma’s en
besluiten rond de veiligheid van kinderen. Dat doet Augeo al 10 jaar met onder andere e-learnings,
bijeenkomsten en Augeo magazine.
Editie 15 was gericht op het doorbreken van geheimen omtrent kindermishandeling.
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:
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Nieuwe link kenniscentrum SDMO
Het kenniscentrum SDMO is via de volgende link bereikbaar: https://radboudumc.sharepoint.com/sites/sdmo
De inloggegevens blijven hetzelfde.
Meer informatie

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

Nieuwsbrief Pharos
Pharos, het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen, heeft de nieuwsbrief van november uitgegeven.
Lees meer

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

Nieuwsbrief ZonMW preventie
Preventie ZonMW heeft de nieuwsbrief van december uit gegeven. Zie tevens de subsidieronde voor gender en
preventie, waarvoor de deadline 7 januari is.
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:
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Nieuwe medewerker stelt zich voor…
Eva Pranger
Hallo, ik ben Eva. Ik ben 24 jaar en ben zesdejaars geneeskunde student.
In november ben ik begonnen met mijn onderzoeksstage bij de ELG. Het
onderzoek wordt gedaan vanuit het Centrum Seksueel Geweld
Gelderland-Zuid en -Midden. Ik ga bekijken welke karakteristieken van
het slachtoffer en het geweld invloed hebben op het doen van aangifte
door het slachtoffer. Ik word hierin begeleid door Doreth Teunissen en
Toine Lagro-Janssen.
Hoe ik hier terecht ben gekomen? Omdat ik sinds het coschap
huisartsgeneeskunde weet dat ik “later als ik groot ben” huisarts wil
worden. Toen dit onderzoek langskwam, dacht ik direct: dat is voor mij
als toekomstige huisarts interessant, klinisch relevant en erg leerzaam.
Naast onderzoek doen ben ik veel bezig met sporten. De laatste tijd is dat
met name hardlopen omdat ik in januari mijn eerste halve marathon ga
lopen in Egmond aan Zee. Verder dans ik graag. Of dat nu op een
salsafeestje, een festival of in de kroeg op vrijdagavond is, dat maakt me
niet veel uit! In de avonden doordeweeks probeer ik mijn studieschuld
nog binnen de perken te houden door als EHBO-instructeur en organisator van het EHBO-onderwijs werkzaam te
zijn. Na deze stage ga ik naar Ghana voor mijn laatste coschap. Ik hoop na de zomer op de SEH aan de slag te
kunnen, maar naast ervaring opdoen als arts staan er voor de nabije toekomst ook nog mooie reisjes op de
planning!

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
https://radboudumc.sharepoint.com/sites/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, onderwijsmodules over partnergeweld en vrouwenbesnijdenis, 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 https://radboudumc.sharepoint.com/sites/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 de 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:
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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, leerzaam en interessant voor artsen en andere 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 in het verleden, en de gevolgen
op korte en lange termijn voor de gezondheid
Signaleren en bespreekbaar maken (oefenen)
Do’s en Don’ts na een verkrachting
Werkwijze Centrum Seksueel Geweld

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

