
 

 

 

  
  
  
 

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

Jaargang 17, nummer 4, december 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 wensen wij u fijne feestdagen en een voorspoedig 2021! 

De volgende nieuwsbrief zal in het voorjaar van 2021 verschijnen. 
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Agenda 

 17-19 december 2020 
25th WONCA Europe Conference. Core values 
of Family Medicine: Threats and 
Opportunities, in Berlijn, Duitsland.  

Er is speciale aandacht voor seksueel/huiselijk 
geweld, vrouwelijk leiderschap en 
incontinentie bij vrouwen.  

Meer informatie en aanmelden 

 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni 2021 

Scholing seksueel en huiselijk geweld.  

Meer informatie 

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

Meer informatie volgt 

 24 maart 2021 
Congres NVG&G, Midlife en Menopauze, in 
Amsterdam 

Meer informatie en aanmelden 

 2 oktober 2021 
VNVA Corrie Hermannprijs 

Meer informatie volgt 

 18-19 november 2021 
NVMO congres, in Egmond aan Zee 

Meer informatie volgt 

 

 

 

http://www.woncaeurope2020.org/
http://www.genderengezondheid.nl/congres/


2 

 

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 

Broekpoepen, fecale incontinentie 
en bekkenbodemproblematiek 

Informatie over genderverschillen in 
broekpoepen, fecale incontinentie en 
bekkenbodemproblematiek 

Vrouwenstudies 
Medische 
Wetenschappen 

Genderverschillen in rouw en 
verlies 

Informatie over genderverschillen in rouw en 
verlies. 

Vrouwenstudies 
Medische 
Wetenschappen 

Zorgconsumptie en tevredenheid 
bij de huisarts 

Informatie over man-vrouw verschillen in de 
zorgconsumptie en tevredenheid bij de huisarts. 

Vrouwenstudies 
Medische 
Wetenschappen 

Artikel - Female sex and 
femininity independently 

associate with common somatic 

symptom trajectories 

Artikel over de invloed van gender op SOLK.  A. van Ballering, et al. 

A Journey of Gender in Health Een informatief stripboek over hoe sekse en 

gender de gezondheid van mensen beïnvloedt 

en om kennis en enthousiasme te creëren bij 

medewerkers in de gezondheidszorg en 

onderzoekers. 

A. Cosma, et al. 

E-learning Vrouwelijke Genitale 
Verminking 

Voor geneeskundestudenten is een e-learning 

gemaakt over Vrouwelijke Genitale Verminking 

(VGV) 

Global Health 

Ontwikkeld door Anna 
Groeneveld en Toine 
Lagro-Janssen 

CSG voorlichtingsfilm  Voorlichtingsfilm gericht op verstandelijk 

beperkten, over de werkwijze van het Centrum 

Seksueel Geweld 

Tonnie Coppus, Toine 
Lagro-Janssen, Marie 
Louise Moors 

Presentatie - Vindt de patiënt het 
geslacht van de huisarts 
belangrijk? 

Powerpoint presentatie over sekse preferentie 

van patiënten 
Lydia Fikse en Toine 
Lagro-Janssen 

Presentatie – Centrum Seksueel 
Geweld  

Presentatie van het Centrum Seksueel Geweld 

in Groningen/Drenthe 
Elizabeth Maarsingh 

Presentatie – Seksueel misbruik 
bij mannen. Onderbelicht in de 
spreekkamer? 

Presentatie over seksueel misbruik bij mannen. Pauline Vlug en Marjan 
van den Hove 

Podcast – Moeilijke dingen, 
makkelijk uitgelegd 

Aflevering van de podcast Moeilijke dingen, 

makkelijk uitgelegd: #19 Wat is 

gendersensitieve geneeskunde?  

 

Toine Lagro-Janssen 

 

  

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://www.centrumseksueelgeweld.nl/csg-gelderland-zuid-en-midden/
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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  

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. De nieuwsbrief is 

tevens gemakkelijk terug te vinden.  

Klik hier voor meer informatie over het 

Kenniscentrum SDMO 

 

 

Docentenprofessionalisering gendersensitiviteit geneeskunde 

Bijeenkomst Teach the Teachers 
Op 16 november 2020 heeft de laatste bijeenkomst dit jaar van Teach the Teachers plaatsgevonden via ZOOM. 

Deze bijeenkomsten vinden driemaal per jaar plaats voor docenten die zich in het medisch basiscurriculum en in 

de vervolgopleidingen tot specialist met gender bezighouden. Tijdens de enthousiasmerende en informatieve  

bijeenkomst is gesproken over de plaats van gender in de verschillende universiteiten in Nederland. De Erasmus 

universiteit in Rotterdam ontwikkelt onderwijs in een Europees project over SOLK en diversiteit. De Radboud 

universiteit in Nijmegen ontwikkelt in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen een e-learning over SOLK 

en gender voor internisten. Er is uitleg gegeven over de vernieuwde website van het kenniscentrum SDMO en hoe 

dit gebruikt kan worden. Er is gesproken over verschillende boeken over gender en het boek Gendersensitieve 

huisartsgeneeskunde, een handboek voor de praktijk, dat het najaar van 2021 uitkomt. Er zijn verschillende 

documenten besproken, zoals het ZonMW rapport over gender en gezondheid en de intiatiefnota van Liliane 

Ploumen, welke ook te vinden zijn op het SDMO.   

De volgende bijeenkomst vindt plaats digitaal via zoom op 3 februari 2021 van 13.00 tot 15.00 uur.   

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  

Activiteiten 
Promotie Franka Cadée 

Op 9 oktober 2020 heeft Franka Cadée haar proefschrift verdedigd. 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.  

 

 

 

Promotie Marrigje Elisabeth Duitsman 

Op maandag 5 oktober 2020 heeft Marrigje Elisabeth Duitsman haar 

proefschrift verdedigd. 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 

 

 

 

Inaugurale rede dr. A. de Jonge 

Op vrijdag 22 januari 2021 zal de inaugurele rede plaatsvinden, met als titel Tijd voor de verloskundige zorg met 

vrouwen. De zitting is bepaald op om 15.45 uur in de aula van de universiteit. De rede is online te volgen via 

YouTubekanaal VU Beatle’s Office. 

Lees hier meer 

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 is op 13 oktober 2020 

afgesloten met een hoge waardering (8.3). Vanwege succes zal de cursus vanaf maart 2021 herhaald worden. De 

cursus omvat 8 onderwijsmodules met een max aantal deelnemers van 20 personen.  

De data voor de cursus in 2021 zijn 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni van 8.30-12.30 uur. 

Meer informatie en inschrijven  

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://dejongespecialist.nl/wp-content/uploads/2020/08/assessment-in-residency-training-proefschrift-pdf.pdf
https://www.vumc.nl/educatie/onze-opleidingen/opleidingsdetail/symposium-continuiteit-in-de-geboortezorg-het-belang-van-een-vertrouwde-zorgverlener.htm
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=fce67ea45d2705ea1f2aa78b9&id=adeaee4980
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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 
 Ballering, Aranka V., et al. "Gender and sex independently associate with common somatic symptoms 

and lifetime prevalence of chronic disease." Social Science & Medicine (2020): 112968. 

 Coppus T, Lagro-Janssen T. Seksueel misbruik in een gesloten familiesysteem. Huisarts Wet. 2020; 

63(8): 75–7.  https://doi.org/10.1007/s12445-020-0869-1 

 Goosen, C., Lagro-Janssen, T. Seksueel misbruik herkennen bij minderjarigen. Huisarts Wet 63, 36–39 

(2020). https://doi.org/10.1007/s12445-020-0759-6 

 Ligtenberg D. Hoe werken zorg en justitie beter samen in de aanpak van seksueel geweld. AUGEO 

Magazine. September 2020.  

 Mulder J, Teunissen TAM, Pranger ES, Hiddink-Til A, Lagro-Janssen ALM. Reporting after sexual 

violence: The influence of victim, assault and perpetrator characteristics. Journal of Forensic and Legal 

Medicine, https://doi.org/10.1016/j.jflm.2020.102076  

 Sliedrecht A, Lagro-Janssen AL. Premature ovariële insufficiëntie of premature onrust? Huisarts Wet 

2020; 63(8):53-5.  

 van Hagen LJ, Muntinga M, Appelman Y, Verdonk P. Sex- and gender-sensitive public health research: 

an analysis of research proposals in a research institute in the Netherlands. Women and Health. 2020. 

https://doi.org/10.1080/03630242.2020.1834056 

 Weatherall, A., Tennent, E.. “‘I Don’t Have an Address’: Housing Instability and Domestic Violence in 

Help-Seeking Calls to a Support Service.” Feminism & Psychology. 2020. 

https://doi.org/10.1177/0959353520963977. 

 Editorial. Accounting for sex and gender makes for better science. Nature. 588, 196. 2020 

 Themanummer Onze Taal: Taal en Gender. Oktober 2020  

 A. Cosma, S. Goodliffe, S. Hiltner, P. Joy, T. Magnee, I. Plug 2020. A Journey of Gender in Health

    

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953620301878
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953620301878
https://mijn.bsl.nl/seksueel-misbruik-in-een-gesloten-familiesysteem/18440940
https://mijn.bsl.nl/seksueel-misbruik-in-een-gesloten-familiesysteem/18440940
https://www.henw.org/artikelen/seksueel-misbruik-herkennen-bij-minderjarigen
https://www.henw.org/artikelen/seksueel-misbruik-herkennen-bij-minderjarigen
https://doi.org/10.1007/s12445-020-0759-6
https://www.augeomagazine.nl/seksueel-geweld-tegen-en-seksuele-uitbuiting-van-kinderen-augeo-magazine-special/dubbelinterview-samenwerking-zorg-en-straf
https://www.augeomagazine.nl/seksueel-geweld-tegen-en-seksuele-uitbuiting-van-kinderen-augeo-magazine-special/dubbelinterview-samenwerking-zorg-en-straf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1752928X20301839?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1752928X20301839?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1752928X20301839?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1752928X20301839?via%3Dihub
https://mijn.bsl.nl/premature-ovariele-insufficientie-of-premature-onrust/18161086#hypothesisModal
https://mijn.bsl.nl/premature-ovariele-insufficientie-of-premature-onrust/18161086#hypothesisModal
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85092757498&origin=inward&txGid=3b474f9a8f827e310d9a55b890ad7e5f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85092757498&origin=inward&txGid=3b474f9a8f827e310d9a55b890ad7e5f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85092757498&origin=inward&txGid=3b474f9a8f827e310d9a55b890ad7e5f
file:///C:/Users/z394186/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W43H0IVG/Weatherall,%20A.,%20Tennent,%20E
file:///C:/Users/z394186/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W43H0IVG/Weatherall,%20A.,%20Tennent,%20E
file:///C:/Users/z394186/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W43H0IVG/Weatherall,%20A.,%20Tennent,%20E
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03459-y
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/digitaal-archief
https://dalspace.library.dal.ca/handle/10222/79861
https://dalspace.library.dal.ca/handle/10222/79861
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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  
Film: Jij bent de baas 
In 'Jij Bent de Baas' blikken drie jongvolwassen ervaringsdeskundigen 

van Team-KIM, samen met de hulpverleners uit hun jeugd terug op de 

periode dat ze met elkaar te maken hadden. Ze reconstrueren cruciale 

momenten waarin keuzes werden gemaakt die tot constructief contact 

leidden. Maar bespreken ook situaties en inschattingen die extra 

onveiligheid als gevolg hadden. En die zelfs leidden tot een breuk in het 

contact. Wat maakte dat het die ene hulpverlener wel lukte een 

verbinding tot stand t e brengen? Wat was daarvoor nodig? En waarom 

werkte het soms niet? 

De inzichten en lessen die gedeeld worden in deze film zijn belangrijk voor alle (aankomende) professionals die 

met kinderen, jongeren en ouders werken. Team-KIM zal deze documentaire inzetten in de voorlichting voor 

professionals en beleidsmakers binnen het sociale domein. 

VNVA project match 
Iedereen heeft weleens iemand nodig om mee te sparren, iemand om van te horen hoe zij bepaalde dingen in 

haar carrière heeft aangepakt of hoe zij die ingewikkelde leidinggevende weerwoord heeft geboden. Juist nu 

COVID-19 ieders werk- en/of privéleven heeft opgeschud, kan deze behoefte extra dringend zijn. Vaak kan dat 

met een bekende of collega uit je direct omgeving, maar soms is die niet beschikbaar of is het prettiger als 

iemand wat meer vanaf een afstand meedenkt. Binnen de VNVA bestaat dit netwerk, met elkaar zíjn we dit 

netwerk. Veel van onze leden hebben aangegeven als mentor/maatje beschikbaar te zijn of op een andere manier 

(jonge) collega’s behulpzaam te willen zijn. 

Ben jij op zoek naar een vrouwelijke collega om over een specifieke vraag na te denken? Laat het dan weten! Je 

mag zo algemeen of specifiek zijn als je zelf wilt. Wij zoeken (in samenspraak met jou) een geschikte match. 

Uiteraard zijn we ook altijd nog op zoek naar leden die zich als sparringpartner willen aanmelden. Graag nodigen 

we niet alleen oudere collega's uit om zich aan te melden als sparringpartner, ook combinaties tussen 

leeftijdsgenoten kunnen immers waardevol zijn. Of misschien ben jij al geruime tijd aan het werk en ben je op 

zoek naar een jonge collega die je van verse input voorziet. Alles is mogelijk! 

Voorwaarden voor deelname aan het VNVA Match Project:  

• Deelnemers, zowel vraagsteller als mentor/maatje, zijn lid van de VNVA of bereid lid te worden 

• Deelnemers melden zich bij secretariaat via vnvamail@vnva.nl  

• Gegevens worden vertrouwelijk behandeld 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een bericht aan het VNVA secretariaat, al dan niet met een specifieke wens en 

vervolgens wordt je gekoppeld aan een VNVA lid, een maatje, die jouw sparringpartner wordt.   

Via het besloten platform Semble, kunnen VNVA leden ook zelf op zoek naar een match. Alle VNVA maatjes staan 

opgenomen onder de netwerkgroep Match Project. 

Lees hier meer  

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
mailto:vnvamail@vnva.nl
https://www.vnva.nl/nieuws/verenigingsnieuws/vnva-match-project/
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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  

Podcast: Moeilijke dingen, makkelijk uitgelegd  
#19 Wat is gendersensitieve geneeskunde?  

Wie de wereld wil verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom 

laten we in Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd een expert tien minuten 

aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. In de medische 

wetenschap stond het mannenlichaam eeuwenlang centraal. Met enorme 

risico's voor de gezondheid van vrouwen als gevolg. Wat is gendersensitieve 

geneeskunde? Toine Lagro-Janssen legt het uit. 
Bron: Moeilijke dingen, makkelijk uitgelegd 

Luister hier via Spotify 

Luister hier via Soundcloud 

 

Podcast: Kussenpraat 
Kussenpraat: de podcast die sociale normen over seks en seksualiteit 

uitkleedt. Een politieke insteek, een maatschappelijke en historische kijk, 

van ongeremdheid tot academische analyses, een beetje plat, altijd 

kritisch. 

 

Luister hier via Spotify 

 

 

E-learning: Intersectionality as a Research Lens: A Pathway 

to Better Science 
Het Sex and Gender Based Analysis Plus (SGBA+) team van de Women’s 

College Research Institute (WCRI) heeft een e-learning module ontwikkeld 

over wat intersectionaliteit betekent en hoe het een persoons’ identiteit 

bepaald, en waarom dit relevant is. 

Open hier de e-learning  

 

 

Gendersensitieve huisartsgeneeskunde, een handboek voor de praktijk 
In het najaar van 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 zal bestaan uit meer dan 30 hoofdstukken. 

Het boek Gendersensitieve huisartsgeneeskunde zal het najaar van 2021 verschijnen 

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://open.spotify.com/episode/7noXOlPjxCbjK4UhFIGsq9?si=h2kMuxevQner7BnTROBZzw
https://soundcloud.com/user-619074765
https://open.spotify.com/show/59qwjSg1eoSICPRJcid9yM?si=D4tOk2EoQgynTzSz6FLlow
http://womensxchange.womensresearch.ca/assets/emodules/IntersectionalityasaResearchLens/story.html
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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  

Vernieuwde website Gendered Innovations 
De website van Gendered Innovations met daarin de resultaten van de Europese Commissie expertgroep: 

Gendered Innovations 2. De website bevat 40 case studies, algemene methodes en specifieke methodes. De 

materialen kunnen gebruikt worden voor klassen, onderzoeksgroepen, etc. 

Bekijk hier de website 

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 ZonMW preventie 
Preventie ZonMW heeft de nieuwsbrief van december 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 oktober 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 

Nieuwsbrief Medizin und Geschlecht  
De Duitse Medizinische Hochschule Hannover heeft de nieuwsbrief van oktober uitgegeven.  

Lees meer 

Nieuwsbrief Johannes Wierstichting 
De Johannes Wierstichting heeft de eerste nieuwsbrief van dit jaar uitgebracht. 

Lees meer  

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
http://genderedinnovations.stanford.edu/
https://mailchi.mp/de7322a876c3/november-2019
http://us16.campaign-archive.com/?u=999883b518a67f3bd716adc7b&id=f65453379c
http://zonmw.m15.mailplus.nl/archief/mailing-315426272.html
http://www.nvmo.nl/nieuwsbrief/mailing-40/article-317
https://mailchi.mp/c2b6f3e1106e/nieuwsbrief-10-oktober?e=1ea3244596
https://mailchi.mp/womeninc.nl/gezondheidszorg-op-maat-noodzakelijk?e=33ba51bc6c
https://www.mhh.de/fileadmin/mhh/gleichstellung/Dateien/Berichte__Broschueren_Newsletter/Newsletter_Medizin_und_Geschlecht_Oktober_2020.pdf
https://mailchi.mp/9ef34f9bee87/fy172ok4cq?e=9d6ac818c3


9 

 

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… 

Renske Spanninga 
Ik ben Renske Spanninga, huisarts – directeur van UGC -Heyendael, het 
universitaire huisartsencentrum op de radboudcampus UGC Heyendael is 
ontstaan uit de stadspraktijk van Bert en Toine Lagro-Janssen. Vanuit UGC 
Heyendael heeft Toine Lagro, toen nog werkzaam als huisarts, de basis gelegd 
voor het huidige Centrum Seksueel Geweld GZM. 
De organisatorische borging van het netwerk is na de start ondergebracht bij 
eerstelijnsgeneeskunde van het radboudumc en per 1 januari 2021 weer 
terug bij UGC Heyendael. Zo staat het CSG- GZM met de basis stevig in de 
eerstelijn maar blijft verbonden met onderzoek en zorg. 
Ik werk met veel plezier Bij UGC-H als huisarts. Daarnaast geeft het veel 
voldoening samen met het team te blijven werken aan innovatie van de zorg 
en onderwijs. Zorg voor speciale groepen is een aandachtsveld van UGC-H. Zo 
bieden wij naast de samenwerking met CSG-GZM ook zorg  via de AVG poli ( 
arts voor verstandelijk gehandicapten) en organiseren we Buitenzorg; zorg 
voor dak en thuislozen. We werken nauw samen met de eerste hulp en we 
omarmen nieuwe mogelijkheden die e-health biedt, zonder het goede van 
ouderwetse contactvormen te verwaarlozen! 
De eerste helft van mijn leven woonde en werkte ik in Amsterdam, nu woon 
ik alweer jaren in Nijmegen samen met mijn partner en twee kinderen, 
waarvan de eerste uit huis is. 
Ik ontmoet jullie graag tijdens bijeenkomsten of overleggen van het CSG. Jullie 
kunnen mij dan alles vragen over mijn passie; (zee) zeilen!  

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  

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). In de database kunt u onderwijs materiaal over sekse en diversiteit zoeken op trefwoorden. 

Trefwoorden zijn bijvoorbeeld: communicatie, depressie, farmacologie, incontinentie en seksualiteit.  

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. Heeft u nog geen account, maar overweegt u dat wel? U kunt contact met 

ons opnemen om gedurende één maand vrijblijvend het kenniscentrum SDMO uit te proberen. 

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.  

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

 

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
mailto:Toine.Lagro@Radboudumc.nl
mailto:Karin.vanRosmalen-Nooijens@radboudumc.nl

