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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

Al ons materiaal is met een abonnement toegankelijk. Op de
laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie
over het Kenniscentrum SDMO.

29 oktober, 5, 12, 19 en 20 november 2020
NVMO congres 2020: een unieke gelegenheid
om met collega’s in discussie te gaan. Welke
heilige huisjes houden we overeind, en welke
blazen we om? Online

Namens Doreth Teunissen en Eline van Manen.

Meer informatie en aanmelden

De volgende nieuwsbrief zal eind december 2020 verschijnen.

•

•

In dit nummer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda
Nieuw onderwijsmateriaal
Docentenprofessionalisering
Activiteiten
Seksueel geweld
Onderzoek en publicaties
Nieuws
Nieuwe medewerker
Kenniscentrum SDMO
Trainingsmodules

16 november 2020, 08.30-18.30
ERC workshop sex and gender dimension in
frontier research, online
Meer informatie en aanmelden

•

16 november 2020, 16.00-18.00
Teach the teachers, gender
professionalisering, online
Meer informatie

•

17-19 december 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

•

20 maart 2021
VNVA Els Borst Oeuvreprijs Symposium ter
ere van Hanneke Takkenberg, Naar een
inclusieve geneeskunde
Meer informatie volgt

•

Maart 2021
CAS in Seks- and Gender-Specific Medicine,
acht twee-daagse modules.
Lees meer

•

2 oktober 2021
VNVA Corrie Hermannprijs
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

Scholing Huiselijk en Seksueel
geweld

Een studiegids van de scholing over Huiselijk en
seksueel geweld.

Toine Lagro-Janssen en
Marie Louise Moors

CSG voorlichtingsfilm

Voorlichtingsfilm gericht op verstandelijk
beperkten, over de werkwijze van het Centrum
Seksueel Geweld

Tonnie Coppus, Toine
Lagro-Janssen, Marie
Louise Moors

Kennisprogramma Gender en
Gezondheid

Rapport van het kennisprogramma Gender en
Gezondheid waarin de eindresultaten
gepresenteerd worden
Op 11 september 2020 werd door het Tweede
Kamerlid Ploumen van de PvdA een
initiatiefnota ingediend over de noodzaak van
gendersensitieve zorg.

ZonMW

Initiatiefnota over de noodzaak
van gendersensitieve zorg:
ongelijke behandeling = betere
zorg

Tweede Kamerlid
Ploumen

Vernieuwing website Kenniscentrum SDMO

Het Kenniscentrum Sekse en Diversiteit in het Medisch Onderwijs (SDMO) is recent vernieuwd! De website is nog
overzichtelijker gemaakt, en informatie is nu nog beter toegankelijk door het toevoegen van nieuwe zoektermen.
Ook is het gemakkelijker om Engelse zoektermen te gebruiken. Op de website is nu ook meer informatie te
vinden over doelstellingen, werkwijze en contactpersonen. Ook de nieuwsbrief is gemakkelijk terug te vinden.
Klik hier voor meer informatie over het Kenniscentrum SDMO

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
Bijeenkomst Teach the Teachers

Op 16 november zal de volgende bijeenkomst van Teach the Teachers weer plaatsvinden. Deze bijeenkomsten
vinden driemaal per jaar plaats voor docenten die zich in het medisch basiscurriculum en in de vervolgopleidingen
tot specialist met gender bezighouden. De bijeenkomsten concentreren zich op een thema, naast uitwisseling van
nieuwe ideeën en onderwijsmodules en het opdoen van inspiratie. De bijeenkomst zal via Zoom plaatsvinden, van
16.00-18.00.
De agenda voor de volgende bijeenkomst is als volgt:
Welkom en opening
Rondje nieuws van de verschillende faculteiten en opleidingen
Waar loop je tegenaan als gender docent?
Delen van goed lopende onderwijsvormen
SDMO: hoe toegang te krijgen? Wat staat er allemaal op?
Gender en SOLK internisten opleiding
Waar is vooral behoefte aan onder onderwijsmakers en -gevers
WVTTK en Afsluiting
Aanmelden kan hier

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 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. 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

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 Daniëlle Lako
Op 8 september heeft Daniëlle Lako
haar proefschrift verdedigd. De titel
van haar proefschrift is: ‘Mind the gap:
Effectiveness of Critical Time
Intervention for abused women during
their transition from shelter to
community living’. Dit proefschrift gaat
over Critical Time Intervention (CTI) bij
mishandelde vrouwen die een
vrouwenopvangtehuis verlaten. Er
werd geen effect gevonden van CTI op
de kwaliteit van leven, maar er was wel
een positief effect op PTSS
symptomen.

Promotie Daniël van Hassel
Op 9 september heeft Daniël van Hassel zijn proefschrift verdedigd. De titel van
zijn proefschrift is: ‘’ Working hours of general practitioners: Identifying
differences in working hours with data obtained by a real time measurement
tool”. Dit proefschrift gaat over de tijdsbesteding van huisartsen, wat een
belangrijk gegeven is voor de discussies over werkdruk en
beroepskrachtenplanning. Een belangrijk aspect is hierbij ook gender, onder
andere door het toenemende aantal vrouwelijke huisartsen.

Promotie Franka Cadée
Op 9 oktober 2020 zal Franka Cadée haar proefschrift verdedigen. De titel van
haar proefschrift is ‘Twinning, a promising dynamic process to strengthen the
agency of midwives.’ Dit proefschrift gaat in op het concept twinning, waarbij
verloskundigen kennis en kunde onderling uitdelen. Hoewel dit concept al lang
bestaat, is er nog weinig (systematisch) onderzoek naar twinning gedaan. In dit
proefschrift wordt uitgezocht hoe twinning werkt en welke factoren invloed
hebben, positief of negatief, op de uitwerking hiervan op de verloskundige zorg.

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 Marrigje Elisabeth Duitsman
Op maandag 5 oktober 2020 zal Marrigje Elisabeth Duitsman haar proefschrift
verdedigen. De titel van haar proefschrift is ‘Challenges of assessment in
Medical Recidency Training’. Dit proefschrift gaat in hoe opleiders een oordeel
vormen over aios, hoe een feedback gesprek verloopt, welke informatie over
aios wordt gedeeld tijdens een vergadering waarin het functioneren van de
aios besproken wordt, en meer.
Lees hier het proefschrift

Scholing Huiselijk en Seksueel Geweld
Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland Zuid en-Midden organiseert 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 huidige cursus wordt op 13 oktober
2020 afgesloten. Vanwege succes zal de cursus vanaf februari 2021 herhaald worden. De cursus omvat 8
onderwijsmodules met een max aantal deelnemers van 25 personen. Meer informatie over de inschrijving volgt.

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
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Van Gelder NE, van Rosmalen-Nooijens KAWL, Ligthart SA, Prins JB, Oertelt-Prigione S, Lagro-Janssen
ALM. SAFE: an eHealth intervention for women experiencing intimate partner violence – study
protocol for a randomized controlled trial, process evaluation and open feasibility study. BMC Public
Health 20. 640 (2020). https://doi.org/10.1186/s12889-020-08743-0.
Ligtenberg D. Hoe werken zorg en justitie beter samen in de aanpak van seksueel geweld. AUGEO
Magazine. September 2020.
Lagro-Janssen AL, van Son L, Teunissen TA. Een besneden vrouw met buikpijn. Huisarts &
Wetenschap. 2020; 63(8); 34-7.
Sliedrecht A, Lagro-Janssen AL. Premature ovariële insufficiëntie of premature onrust? Huisarts Wet
2020; 63(8):53-5.
Brady, E., Nielsen, M. W., Andersen, J. P., & Oertelt-Prigione, S. (2020). Lack of consideration of sex
and gender in clinical trials for COVID-19. medRxiv.
Womersley, K., Ripullone, K., Peters, S. A., & Woodward, M. (2020). Covid-19: Male disadvantage
highlights the importance of sex disaggregated data. bmj, 370.
Gebhard, C., Regitz-Zagrosek, V., Neuhauser, H. K., Morgan, R., & Klein, S. L. (2020). Impact of sex and
gender on COVID-19 outcomes in Europe. Biology of Sex Differences, 11(1), 1-13.
de Kock, C. A., Lucassen, P. L., Akkermans, R. P., Knottnerus, J. A., Buijs, P. C., Steenbeek, R., & LagroJanssen, A. L. (2020). Work-relatedness of the presented health problem and sickness absence. Family
practice, 37(3), 360-366.
Kerr, P., Kheloui, S., Rossi, M., Désilets, M., & Juster, R. P. (2020). Allostatic load and women’s brain
health: A systematic review. Frontiers in Neuroendocrinology, 100858.
Lammers HA, Teunissen TAM, Bor H, Smid IS, Lagro-Janssen ALM. No relationship between the
international symptom score and post-void residual volume in primary care. Res Rep Urol.
2020;12:167-174.
Rrustemi I, Locatelli I, Schwarz J, Lagro-Janssen T, Fauvel A, Clair C. Gender awareness among medical
students in a Swiss University. BMC Medical Education. 2020; 20 (156).
Alcalde-Rubio, L., Hernández-Aguado, I., Parker, L. A., Bueno-Vergara, E., & Chilet-Rosell, E. (2020).
Gender disparities in clinical practice: are there any solutions? Scoping review of interventions to
overcome or reduce gender bias in clinical practice. International Journal for Equity in Health, 19(1),
1-8.
E-learning Sekse/gender en SOLK, een verdieping van gendersensitieve zorg in de interne
geneeskunde. Van ZonMW is een subsidie toegekend aan hoogleraar Judit Roosmalen UMCG om
samen met Toine Lagro-Janssen , internisten opleiders en aios interne
geneeskunde om een e-learning te maken over gender en SOLK voor
internisten in opleiding.
Themanummer 40 jaar Tijdschrift voor Vrouwen/Genderstudies: Een
terugblik. Tijdschrift voor Genderstudies. 2020. 23 (3), Amersterdam
University Press.

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

Podcast: 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

Gendersensitieve huisartsgeneeskunde, een handboek voor de praktijk
In november 2021 zal een nieuw handboek verschijnen, geschreven door Toine Lagro-janssen en Doreth
Teunissen. Het boek gaat over gendersensitieve huisartsgeneeskunde en bestaat uit drie delen: een algemeen
deel, een klachtgericht deel en capita selecta. Door het hele boek loopt bij ieder hoofdstuk de rode draad van de
levensfasen. Verschillende onderwerpen die aan bod zullen komen zijn steeds verschillen tussen m/v bijvoorbeeld
in communicatie in de spreekkamer, tevredenheid van patiënten over geleverde zorg, migraine,
gewrichtsklachten, pijn, SOLK, stoppen met roken, dyspnoe, diabetes, farmacotherapie en nog veel meer.
Het boek Gendersensitieve huisartsgeneeskunde zal eind november 2021 verschijnen

Podcast: Komt een mens bij de dokter
In onze podcast ‘Komt een mens bij de dokter’ hoor je verhalen uit de spreekkamer. Verhalen van mensen die
door schaamte, onwetendheid, verkeerde aannames en hokjes denken lang niet altijd de zorg krijgen die ze nodig
hebben. Host Angelique Houtveen ontmoet mensen die, hoe verschillend ze ook zijn, één ding met elkaar gemeen
hebben: ze zoeken naar passende zorg. Er staan al vier prachtige afleveringen online en vanaf juni komen er weer
nieuwe bij.
Bron: womeninc.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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Rapport Kennisprogramma Gender en Gezondheid
Het Kennisprogramma Gender en Gezondheid betreft een vierjarig
kennisprogramma met een totaalbudget van €12 miljoen voor de periode
2016-2020. Inhoudelijk sluit het programma nauw aan op de ‘Kennisagenda
Gender en Gezondheid’ uit juni 2015 en de daaropvolgende ‘Prioritering
Kennislacunes Gender en Gezondheid’ uit januari 2016.
Dit rapport presenteert de resultaten van de eindevaluatie van het
Kennisprogramma Gender en Gezondheid, bestaande uit een zelfevaluatie
uitgevoerd door het bureau van ZonMw, een externe evaluatie uitgevoerd
door onderzoeks- en adviesbureau EmpathyLAB, en een reflectie van de
programmacommissie.
Bron: Zonmw.nl

Lees hier het rapport

Certificate of Advanced Study in Gender Medicine in Switzerland
Vanaf maart 2021 zal een Certificate of Advanced Study (CAS) Sex- and Gender specific medicine verschillende
modules laten plaatsvinden met verschillende topics over sekse en gender in verschillende locaties in Zwitserland.
De CAS bestaat uit acht verschillende twee-daagse modules. Voor de CAS zijn drie modules verplicht, de overige
vijf niet. De modules gaan over verschillende onderwerpen, zoals cardiovasculaire wetenschap, endocrinologie,
oncologie, neurologie en meer. De modules zijn ook individueel bij te wonen.
Lees hier meer

Initiatiefnota over de noodzaak van gendersensitieve zorg:
ongelijke behandeling = betere zorg
Op 11 september 2020 werd door het Tweede Kamerlid Ploumen van de PvdA
een initiatiefnota ingediend over de noodzaak van gendersensitieve zorg. In
de nota worden voorstellen gedaan die leiden tot meer gelijke kansen op de
juiste zorg voor mannen én vrouwen.
Bekijk hier de nota

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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Nieuwe link kenniscentrum SDMO

Het kenniscentrum SDMO is via de volgende link bereikbaar: https://radboudumc.sharepoint.com/sites/sdmo
Meer informatie

Nieuwsbrief VNVA

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

Nieuwsbrief Pharos

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

Nieuwsbrief ZonMW preventie

Preventie ZonMW heeft de nieuwsbrief van augustus uitgegeven.
Lees meer

Nieuwsbrief NVMO

De Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs heeft de nieuwsbrief van juni uitgegeven. 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 mei uitgegeven. Tevens hebben zij
een overzicht gemaakt van onderzoeken over gender en COVID-19.
Lees meer

Nieuwsbrief WOMEN Inc.

WOMEN Inc. heeft de nieuwsbrief van juni 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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Nieuwe medewerker stelt zich voor…
Anne Orlebeke

Hoi, ik ben Anne en inmiddels al ruim een jaar werkzaam op de
afdeling ELG als onderzoeksassistent. Sinds twee weken ben ik
nu ook betrokken bij het project van Toine en Doreth, die een
boek gaan schrijven over gender. Ik houd me in ieder geval tot
het nieuwe jaar bezig met literatuuronderzoek voor de
verschillende thema’s die behandeld zullen worden in dit
boek. Zo heb ik bijvoorbeeld afgelopen twee weken literatuur
gezocht voor het thema rouw en verlies en fecale
incontinentie. Ik heb sinds de zomer mijn bachelor
geneeskunde en ik zou in april 2021 beginnen met mijn
coschappen, maar door COVID-19 is dat nu pas in oktober
2021. Ik heb nu dus een tussenjaar waarin ik andere
kwaliteiten en eigenschappen wil ontwikkelen. Dat ga ik dus
onder andere hier twee dagen in de week doen, door medisch
inhoudelijk bezig te zijn bij het literatuuronderzoek voor Toine
en Doreth. Daarnaast werk ik vanaf oktober ook nog drie
dagen in de week op de afdeling farmacologie-toxicologie,
waar ik bezig ga met een nieuw project: Connect 4 Children
(C4C). Dit is een nieuw, groot, Europees netwerk dat als doel
heeft om onderzoek naar geneesmiddelen en behandelingen
binnen de kindergeneeskunde te vergemakkelijken. Buiten
mijn werk heb ik ook genoeg te doen, zo ben ik wedstrijdcoach bij de studenten roeivereniging Phocas, waar ik
samen met een aantal andere coaches een ploeg jongens opleid om op topsport niveau te roeien en nationale
wedstrijden te varen. Verder zit ik dit jaar in het bestuur van mijn dispuut en houd ik zelf ook van sportief bezig
zijn, ik loop hard en fiets graag op mijn racefiets.

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
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 van medische faculteiten en in de
gezondheidszorg 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 zestal e-learnings (gender in de huisartsengeneeskunde,
gender en alcohol, sekse en farmacotherapie, ischemische hartziekten, gender in de geneeskundige
vervolgopleiding en introduction to gender-sensitive medicine), diverse video’s over consulten, de
onderwijsmodules over partnergeweld en vrouwenbesnijdenis en veel casuïstiek over diverse onderwerpen
(casusbundel).

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 account 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 en seksualiteit. Het onderwijs materiaal
bestaat uit verschillende onderwijsvormen zoals zelfstudieopdrachten, hoorcolleges, casuïstiek, (beschrijving van)
audiovisueel materiaal, e-learnings, factsheets, achtergrondliteratuur en toetsvragen.

Wat zijn de kosten?

Wilt u een abonnement afnemen, dan zijn daar de volgende kosten aan verbonden:
•
•
•
•

Individueel €150,- per jaar
Kleine afdelingen tot 30 mensen €500,- per jaar
Medische opleidingen landelijk €3500,- per jaar
Faculteiten €5000,- per jaar

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.
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, 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

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:
kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl

