
 

 

 

 
 
 
 

Nieuwsbrief Kenniscentrum Sekse en Diversiteit in het 
Medisch Onderwijs (SDMO)  

Jaargang 17, nummer 1, maart 2020 

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. 

De volgende nieuwsbrief zal in de zomer van 2020 verschijnen. 
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Agenda 

• 13-15 mei 2020 
16th Congress of the European Society of 
Contraception and Reproductive Health, 
Cultural and ethnic diversity in a changing 
world. Let the conversation begin. In Dublin, 
Ierland 

Meer informatie en aanmelden 

• 12 juni 2020 
Op 12 juni 2020 start de 7e opleidingsronde van 
de kaderopleiding uro-gynaecologie. 
Belangstelling?  
Neem voor meer informatie contact op met: 
doreth.teunissen@radboudumc.nl  
 

• 25 juni 2020, 15.15-16.30 
Inhoudelijke ontmoeting met Prof. dr. Maaike 
Meijer over mannelijkheid, en de muren 
stortten in… het panische patriarchaat, in 
Amsterdam  

• 24-27 juni 2020 
25th WONCA Europe Conference. Core values of 
Family Medicine: Threats and Opportunities, in 
Berlijn, Duitsland.  

Er is speciale aandacht voor huiselijk geweld en 
vrouwelijk leiderschap.  

Meer informatie en aanmelden 

 

 

 

https://escrh.eu/event/16th-esc-congress/?mc_cid=31e94ae2d2&mc_eid=c9cf863694
mailto:doreth.teunissen@radboudumc.nl
http://www.woncaeurope2020.org/
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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  

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 

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

Geheel vernieuwde 
update 

Cultuur, sekse en seks in de 
huisartsenpraktijk 

Powerpoint presentatie over de islamitische 
cultuur en seksualiteit. 

Toine Lagro 

PhD thesis: Adapting to Survive: 
facilitating recovery after human 
trafficking 

Proefschrift over de fysieke en mentale 
gevolgen van mensenhandel voor het 
slachtoffer.  

Roderik Viergever 

Observatiepunten bij het 
bespreekbaar maken van seksueel 
geweld 

Lijst met observatiepunten bij het bespreekbaar 
maken van seksueel geweld.  

Toine Lagro 

Elective: Urineweginfecties en 
SOA: m/v maakt het uit? 

Onderwijsmodule voor geneeskundestudenten 
over genderverschillen bij klachten van 
urineweginfecties en SOA. Ook komen 
communicatie-aspecten aan bod.  

Doreth Teunissen 

Elective: Als zwijgen niet helpt... 
Signalen in de spreekkamer en de 
aanpak 

Onderwijsmodule voor geneeskundestudenten 
over kindermishandeling, familiaal geweld en 
partnergeweld.  

Doreth Teunissen 

UroGyn quiz Quiz met 30 vragen over urologie en 
gynaecologie in de huisartsenpraktijk.  

Toine Lagro en Doreth 
Teunissen 

Artikel: Exploring the views of 
successful applicants for medical 
school about gender medicine 
using a gender-sensitive video 
assignment. 

Artikel over mening van aanstaande 
geneeskundestudenten met betrekking tot 
gender medicine. Uit het onderzoek blijkt dat 
aanstaande studenten gender-sensitieve artsen 
belangrijk vinden en hier tijdens de opleiding 
meer over willen leren.  

Joni Scholte e.a. 

 

  

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31992281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31992281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31992281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31992281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31992281
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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  

Docentenprofessionalisering gendersensitiviteit geneeskunde 

E-learning ‘Introductie in de gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding’  
De versie van de e-learning ‘Introductie in de gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding’ voor 

docenten voldoet uitstekend. In deze versie is het mogelijk om bepaalde delen van de e-learning te maken, 

zonder de gehele e-learning te hoeven doorlopen, dan is er geen accreditatiepunt te behalen. 

De e-learning richt zich op het bewustmaken van het belang van sekse en gender in de geneeskunde. In de e-

learning 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. 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 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  

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
http://www.kenniscentrum-sdmo.nl/elearning/gszorgdoorloopversie/index.html
http://www.kenniscentrum-sdmo.nl/elearning/gendersensitievezorgaccr/
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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  

Activiteiten 

Promotie Marijke Sniekers 
Op woensdag 8 januari 2020, om 16.30, heeft Marijke Sniekers haar 

proefschrift verdedigd. De titel van haar proefschrift is ‘Acknowledging the 

agency of young mothers: A qualitative study into youth, motherhood, and 

socioeconomic independence’. 

 

 

 

 

Promotie Nannet Buitelaar 

Op 3 juli 2020 zal Nannet Buitelaar haar proefschrift verdedigen. De titel van 

haar proefschrift is: ‘ADHD and intimate partner violence. Impact of ADHD as 

a risk and a treatment factor in intimate partner violence’. Dit proefschrift 

gaat in op de onderdiagnose van ADHD in forensische psychiatrie, de 

voorspellende waarde van verschillende screeningsmethoden voor ADHD in 

forensische psychiatrie, de associatie tussen ADHD en verschillende types en 

ernst van partnergeweld, de rol van comorbiditeiten en de impact van de 

behandeling van ADHD op de ernst van partnergeweld.  

De promotie zal plaatsvinden op 3 juli 2020 om 10.30  

 

 

Proefschrift 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’.  

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://www.ru.nl/english/@1239680/adhd-and-intimate-partner-violence-impact-adhd-as/
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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  

Promotie Guusje Jol 

Op 15 januari heeft de promotie van Guusje Jol plaatsgevonden. Haar 

proefschrift is getiteld ‘Police interviews with child witnesses, a conversation 

analysis’, gaat in op politie interviews met kinderen die getuigen zijn van seksueel 

geweld. Er zijn richtlijnen voor politie interviews die gebruikt worden door 

politieofficieren, welke in dit proefschrift geanalyseerd worden. Guusje Jol geeft 

enkele suggesties. Die gaan onder meer over de manier waarop instructies 

geïntroduceerd en worden. 

Bekijk hier het proefschrift 

 

 

 

Scholing Huiselijk en Seksueel Geweld 

We weten het allemaal. Geweld, seks tegen de wil van de ander, vernedering en mishandeling door de (ex) 

partner komt heel erg vaak voor, overal in de wereld en ook hier in Nederland. De #MeToo beweging heeft 

duidelijk laten zien hoe verbijsterend hoog het aantal vrouwen is dat met seksueel overschrijdend gedrag te 

maken krijgt. En toch, het is nog steeds een onderwerp waar iedereen het liefst van wil wegkijken.  

Seksueel en familiaal geweld treft jong, oud, man, vrouw, iedereen kan het overkomen. Vooral echter vrouwen, 

jonge en met name kwetsbare vrouwen. Seksueel en partner geweld is gender-based, dat wil zeggen dat het niet 

toevallig is dat geweld vooral vrouwen treft, omdat bijvoorbeeld een samenleving of religie vrouwen minder 

waard vindt, of omdat vrouwen vaker in een afhankelijkheidsrelatie zitten of omdat in een oorlogssituatie 

schending van maagdelijkheid van vrouwen de mores van de vijand volledig ontregelt en de tegenstander 

vernedert. Seksueel geweld, partnergeweld, ouder- en kindermishandeling vinden plaats in 

afhankelijkheidsrelaties binnen het gezin of erbuiten zoals in sport, scouting, religieuze sekten, instituten, 

opleidingssituaties, de academische wereld, of waar ook maar grote machtsongelijkheden bestaan.  

Te weinig realiseert men zich ook welke enorme impact seksueel en familiaal geweld heeft op de lichamelijke en 

geestelijke gezondheid. Het is niet alleen een probleem van politie en justitie, een probleem over veiligheid en 

recht, maar het is vooral ook een probleem voor hulpverleners, een probleem over gezondheid en welzijn.  

Daarom organiseert Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland Zuid en-Midden in samenwerking met de 

Radboudumc Health Academy een interdisciplinaire scholing over seksueel en familiaal geweld. 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. 

De cursus is gestart in februari en wordt in juni afgesloten. Max aantal deelnemers is 25 personen. De cursus 

omvat 8 onderwijsmodules. De inschrijving is nu gesloten. Het streven is om de cursus in het najaar te herhalen. 

 

 

  

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://www.lotpublications.nl/Documents/549_fulltext.pdf
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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  

Nieuw onderzoek en publicaties uitgelicht 

Interessante publicaties 
• Scholte, J. K., van der Meulen, F. W., Teunissen, T. A., Albers, M., Laan, R. F., Fluit, C. R., & Lagro-Janssen, 

A. L. (2020). Exploring the views of successful applicants for medical school about gender medicine using a 
gender-sensitive video assignment. BMC Medical Education, 20(1), 1-9. 

• Goldstein, R. H., & Walensky, R. P. (2019). Where were the women? Gender parity in clinical trials. The 
New England journal of medicine, 381(26), 2491. 

• Hotez, P. J., Engels, D., Gyapong, M., Ducker, C., & Malecela, M. N. (2019). Female Genital 
Schistosomiasis. The New England journal of medicine, 381(26), 2493. 

• Wainer Z., Carcel C., Hickey M., Schiebinger, L. (2020). Sex and gender in health research: updating policy 
to reflect evidence. The Medical Journal of Australia, 212(2), 57. 

• Chandan, J. S., Thomas, T., Bradbury‐Jones, C., Taylor, J., Bandyopadhyay, S., & Nirantharakumar, K. 
(2020). Risk of Cardiometabolic Disease and All‐Cause Mortality in Female Survivors of Domestic 
Abuse. Journal of the American Heart Association, 9(4), e014580. 

• Tannenbaum, C. (2020). Gender-based analysis using existing public health datasets. Canadian Journal of 
Public Health, 1-4. 

• Ahnesjö, I., Brealey, J. C., Günter, K. P., Martinossi-Allibert, I., Morinay, J., Siljestam, M., ... & Vasconcelos, 
P. (2020). Considering Gender-Biased Assumptions in Evolutionary Biology. Evolutionary Biology, 47(1), 1-
5. 

• Oertelt-Prigione, S. (2020). Putting gender into sex-and gender-sensitive medicine. EClinicalMedicine. 

• The Lancet's EClinicalMedicine Gender Equality and Health Collection, 2020 

• Tijdschrift voor Genderstudies. 2019. 22 (4), Amersterdam University Press.  
 

 

  

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31992281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31992281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31992281
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1913547?query=TOC
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1913547?query=TOC
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1914709?query=TOC
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1914709?query=TOC
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7027556/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7027556/
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.119.014580
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.119.014580
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.119.014580
https://link.springer.com/article/10.17269/s41997-020-00302-9
https://link.springer.com/article/10.17269/s41997-020-00302-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s11692-020-09492-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s11692-020-09492-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s11692-020-09492-z
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30049-3/fulltext
https://info.thelancet.com/eclinm-gender-equality-collection#Collection
https://www.aup.nl/nl/journal/tijdschrift-voor-genderstudies
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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  

Nieuws  
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  

 

 

Boek: Testosterone. An unauthorized Biography, door Rebecca 

Jordan-Young 
In dit boek gaat Rebecca Jordan-Young in op de mythes rondom het hormoon 

testosteron, welke soms naar wordt gerefereerd als ‘het mannelijke 

geslachtshormoon’. Er wordt aangenomen dat dit hormoon verantwoordelijk is 

voor mannelijk gedrag zoals risico nemen en agressie. In het boek kijkt ze naar 

het ontstaan van deze mythe en ontmantelt ze het idee dat genderverschillen 

toegeschreven kunnen worden aan testosteron. 

Op 9 maart is een bijeenkomst geweest in Nijmegen, als onderdeel van 

International Women’s Day waarin Rebecca Jordan-Young meer vertelde over 

dit onderwerp. 
Bron: www.ru.nl  

Bekijk hier het boek 

 

E-learning: Bench to Bedside: Integrating sex and gender to improve human health 
Het Food and Drug Administration office of Women’s Health heeft een e-learning ontwikkeld over de invloed van 

sekse en gender op ziekte en gender als variabele bij onderzoeken. Het onderwijs materiaal bestaat uit 

voorbeelden voor bij clinical trials en toepassingen voor in de dagelijkse praktijk. De e-learning is na registratie 

gratis te gebruiken.  

Lees meer 

  

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://publicaties.zonmw.nl/podcast-gender-en-gezondheid/
http://www.ru.nl/
https://www.amazon.com/Testosterone-Unauthorized-Biography-Rebecca-Jordan-Young/dp/0674725328
http://www.cihr-irsc-igh-isfh.ca/?lang=en
http://www.cihr-irsc-igh-isfh.ca/?lang=en
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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  

Boek: Te gek voor de rechter. Blote billen, boerka’s, 

baarden en bedelaars, wat is normaal? Door Ashley 

Terlouw 
Je bent te gek. Moeten we dat positief of negatief opvatten? 

Soms bewonderen we mensen omdat ze buitengewone dingen doen, 

bijvoorbeeld de Elfstedentocht zwemmen. Soms vinden we iemand te gek 

om serieus te nemen, bijvoorbeeld als hij een vergiet op zijn hoofd draagt 

omdat hij in het Vliegend Spaghettimonster gelooft. Het komt ook voor 

dat de rechter moet oordelen of iemand te gek is om hem 

verantwoordelijk te houden voor de misdaad die hij heeft begaan of dat 

het te gek voor woorden is dat iemand, omdat hij er anders uitziet dan de 

gemiddelde werknemer, is ontslagen. 

Ashley Terlouw is hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud 

Universiteit. Dat wil zeggen dat ze bestudeert welke invloed het recht 

heeft op de maatschappij en andersom. 

Dit boek is geen wetenschappelijke publicatie maar bedoeld om een breed publiek inzicht te geven in hoe we 

omgaan met normen over wie en wat normaal is. 

Bron: boekenbestellen.nl 

Bestel hier het boek 

Boek: Dicht bij huis, hoe steun je een kind na seksueel 

misbruik? Door Iva Bicanic en Richard Korver 
Ouders kunnen hun kind meer helpen dan ze zelf vaak denken 

Iva Bicanic en Richard Korver werken dagelijks met misbruikte kinderen en hun 

ouders. Zij delen hun ervaringen uit de praktijk: de verschillende vormen van 

seksueel misbruik en hoe het tot stand komt, waarom kinderen zwijgen, 

strafbaarheid, plegers. Vijfentachtig procent van de gevallen van misbruik vindt 

dicht bij huis plaats: in de familie, op school, online, op de sportclub, bij het 

uitgaan. 

Iva bespreekt de emotionele gevolgen en het psychische herstel. Richard gaat in 

op de juridische kanten zoals aangifte en rechtszaak. Ouders/verzorgers, familie 

en vrienden onderschatten vaak hoe belangrijk zij voor kinderen zijn in de 

verwerking van misbruik. Wat kun je doen of beter laten in de begeleiding van 

het kind? Hoe ga je om met het geschonden vertrouwen? Wat doe je met je 

schuldgevoel, met woede? Moet je aangifte doen of niet? En: wordt het leven 

ooit weer normaal? 

Bron: Singeluitgeverijen.nl  

Bestel hier het boek 

  

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://www.boekenbestellen.nl/boek/te-gek-voor-de-rechter/9789082151688
https://www.singeluitgeverijen.nl/de-arbeiderspers/boek/dicht-bij-huis/
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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  

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 tweede nieuwsbrief van dit jaar uitgegeven.  

Lees meer 

Nieuwsbrief Pharos 
Pharos, het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen, heeft de nieuwsbrief van maart uitgegeven. 

Lees meer 

Nieuwsbrief ZonMW preventie 
Preventie ZonMW heeft de nieuwsbrief van februari uit gegeven.  

Lees meer 

Nieuwsbrief NVMO 
De Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs heeft de nieuwsbrief van maart uit gegeven. Op 19 maart is 

de nieuwe website van de NVMO gelanceerd.  

Lees meer 

Nieuwsbrief NVG&G 
De Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid heeft de nieuwsbrief van maart uit gegeven. Tevens hebben zij 

een overzicht gemaakt van onderzoeken over gender en COVID-19.  

Lees meer 

 

 

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://radboudumc.sharepoint.com/sites/sdmo
https://mailchi.mp/de7322a876c3/november-2019
https://mailchi.mp/de7322a876c3/november-2019
https://us16.campaign-archive.com/?u=999883b518a67f3bd716adc7b&id=e1d92ee3f3
https://us16.campaign-archive.com/?u=999883b518a67f3bd716adc7b&id=e1d92ee3f3
http://zonmw.m15.mailplus.nl/archief/mailing-315401802.html
http://www.nvmo.nl/nieuwsbrief/mailing-40/article-317
https://www.genderengezondheid.nl/category/nieuws/
https://www.genderengezondheid.nl/category/nieuws/
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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  

Nieuwe medewerker stelt zich voor… 

Anne Til 
Hoi hoi, mijn naam is Anne. Ik ben 25 jaar oud en zesdejaars 
geneeskunde student. In januari ben ik begonnen met mijn 
onderzoeksstage bij het Centrum voor Seksueel Geweld Gelderland-
Zuid en -Midden. In een eerdere nieuwsbrief heeft Eva zich aan jullie 
voorgesteld met haar onderzoek naar de invloed van 
slachtofferkenmerken op het doen van aangifte door het slachtoffer. 
Mijn onderzoek zal zich specifiek richten op de verschillen in deze 
kenmerken met betrekking tot het doen van aangifte tussen 
minderjarige en meerderjarige slachtoffers. Doreth Teunissen en 
Toine Lagro-Janssen begeleiden mij hierbij.  
 
Waarom onderzoek doen bij het Centrum voor Seksueel Geweld 
Gelderland-Zuid en -Midden? Vanaf de Bachelor ben ik al erg 
geïnteresseerd in het onderwerp seksuele gezondheid. Zo heb ik veel 
werk verricht binnen een commissie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid in Nederland door onder 
andere seksuele voorlichtingen op basis- en middelbare scholen te geven. In mijn ogen wordt er nog te weinig 
gesproken over gevoelige onderwerpen als (seksueel) geweld terwijl het helaas toch vaak voorkomt en veel 
nadelige gevolgen kan hebben. Ik vind het belangrijk om dit soort taboes te doorbreken. Een stap die ik daarbij 
graag wil nemen is het presenteren van mijn onderzoek op de WONCA in juni dit jaar.  
 
Daarnaast heb ik nog vele andere interesses. Zo speel ik bijvoorbeeld toneel bij een plaatselijke amateurgroep en 
ben ik EHBO’er bij het Rode Kruis. Verder sport ik ook graag en ben ik regelmatig te vinden op de trainingsbaan 
van de touwtrekvereniging, in het zwembad of op het volleybalveld. Sinds ruim 2 jaar woon ik samen met mijn 
verloofde en samen delen we een passie voor het houden van lakenvelders (een speciaal koeienras).  
 
Na mijn coschappen zou ik graag een tijdje in de ouderenzorg willen werken om ervaring op te doen voordat ik wil 
beginnen aan de huisartsenopleiding.  
  

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
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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  

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 

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://radboudumc.sharepoint.com/sites/sdmo
https://radboudumc.sharepoint.com/sites/sdmo
http://www.radboudumc.nl/sdmo
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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  

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  

 

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
mailto:Toine.Lagro@Radboudumc.nl
mailto:Karin.vanRosmalen-Nooijens@radboudumc.nl

