
 

Nieuwsbrief Kenniscentrum Sekse en Diversiteit in het 
Medisch Onderwijs (SDMO)  
Jaargang 18, nummer 1, maart 2021 
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.  

SAVE THE DATE 
Op 25 november 2021 vindt in Nijmegen een groot congres 
plaats getiteld Gender in de spreekkamer. Kwaliteit in de 
spreekkamer vraagt om gendersensitieve zorg. Een mooi 
programma met deskundige sprekers en workshops is in 
voorbereiding. Reserveer die dag en zegt het voort. 

De volgende nieuwsbrief zal in de zomer van 2021 verschijnen. 

Namens Doreth Teunissen en Eline van Manen   
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Agenda 

• 9 april 2021
Online-symposium van de Johannes Wier
Stichting, Blinde vlekken in de Ouderenzorg

Meer informatie

• 13 april 2021, 12.00 uur – 13.30 uur
Radboud Gender en Diversity studies
seminar, Gender based violence, digitaal

Meer informatie en aanmelden

• 14-16 april 2021
21st Gender Summit - Europe, Gender
Equality, Diversity, Inclusion post-Corona:
Quo vadis?  Digitaal

Meer informatie en aanmelden

• 7-18 juni 2021
20st Gender Summit, Enhancing scientific
excellence to improve quality, equity, and
societal relevance, of research outcomes,
digitaal

Meer informatie en aanmelden

• 23 juni 2021, 10.00 uur - 15.00uur
Symposium ter gelegenheid van het afscheid
van prof. dr. Didi Braat, Vertrouwen in
vrouwen, Naar een inclusieve geneeskunde

Meer informatie

• 2 oktober 2021
VNVA Corrie Hermannprijs

Meer informatie volgt

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

Meer informatie volgt

• 25 november 2021
Congres Gender in de spreekkamer, in
Nijmegen Auditorium Radboudumc

Meer informatie volgt

https://www.johannes-wier.nl/symposium-webinar/
https://www.ru.nl/genderanddiversity/nieuws-activiteiten/agenda/@1297246/three-researchers-on-gender-based-violence/
https://gender-summit.com/gs21-2021-europe
https://gender-summit.com/gs20-2021-lac
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=fce67ea45d2705ea1f2aa78b9&id=19fe7f3493
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=fce67ea45d2705ea1f2aa78b9&id=19fe7f3493
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=fce67ea45d2705ea1f2aa78b9&id=19fe7f3493
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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 

Vrouwen en mannen per 
beroepsklasse 

Overzicht van het CBS van vrouwen en mannen 
per beroepsklasse in 2021 

CBS 

Intersectionality as a research 
lens 

Schematisch overzicht van intersectionality Women’s College 
Research Institute 

Casus slachtoffer huiselijk geweld Casuïstiek (voor onderwijs): een slachtofferrol Vrouwenstudies 
Medische 
Wetenschappen 

Workshop docenten 
Gendersensitieve geneeskunde 

Opzet voor een workshop/training 
gendersensitieve geneeskunde voor docenten 

Toine Lagro 

 
  

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  

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 3 februari 2021 heeft digitaal de bijeenkomst 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. Bijna alle faculteiten waren vertegenwoordigd. Er 
werd via ZOOM een training gegeven door Toine Lagro over gendersensitieve geneeskunde. Doel: gender 
awareness, kennis verwerven en handvatten hoe je genderaspecten in de opleiding/onderwijs kunt toepassen. 
Allen hadden een (of twee) beschrijving van een consult tevoren ingeleverd waar sekse-en genderaspecten naar 
hun mening een rol speelde. De opdracht was om aan te geven welke aspecten dat waren, wat er goed ging in het 
consult en waar men tegen aan liep. Een zinvolle en inspirerende training met diverse kleine en grote leerpunten  
om toe te passen, zie het kenniscentrum SDMO voor meer informatie over de opzet van de training en door 
cursisten frequent genoemde thema’s.  

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 
Gendersensitieve huisartsgeneeskunde, een handboek voor de praktijk 
In november 2021 zal een nieuw handboek verschijnen, onder redactie van Toine Lagro-Janssen en Doreth 
Teunissen. Het bevat 31 hoofdstukken met bijdragen van 45 auteurs. 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. Bij de thema’s die aan bod zullen 
komen worden steeds mogelijke verschillen tussen m/v toegelicht bijvoorbeeld in communicatie, genetica, 
diabetes, dyspnoe, pijn, aanhoudende lichamelijke klachten, gewrichtsklachten, rouwverwerking, psoriasis, ziekte 
van Parkinson, arbeid, stress, alcoholverslaving, infecties, stoppen met roken, farmacotherapie en nog veel meer.  

Ter ere van het boek Gendersensitieve huisartsgeneeskunde, een handboek voor de praktijk, vindt op 25 
november 2021 een eendaags congres plaats met de  titel Gender in de spreekkamer in het Auditorium 
Radboudumc. Save the Date en zeg het voort. 

Inaugurale rede Prof dr. Ank de Jonge 
Op vrijdag 22 januari 2021 vond aan de Medische Faculteit Universiteit van Amsterdam, locatie VU,  de inaugurele 
rede van Ank de Jonge plaats, de eerste Nederlandse hoogleraar verloskunde, met als titel Tijd voor de 
verloskundige zorg met vrouwen. De inaugurele rede kan teruggekeken worden via onderstaande link. 

Bekijk hier de inaugurele rede 

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. Vanwege de goede beoordeling in 2020 is 
een herhaling van de cursus in maart 2021 inmiddels gestart. De inschrijving is gesloten. De cursus omvat 8 
onderwijsmodules met een max aantal deelnemers van 20 personen.  

Wetenschappelijke stages leidt tot een publicatie, 
Lente veroverde haar eerste publicatie als eerste 
auteur! 
In de zoektocht van hiaten in de kennis over sekseverschillen bij 
bepaalde ziektebeelden de mogelijke behandelconsequenties 
hiervan, stuitte ik op het volgende: het prikkelbare darm syndroom 
(IBS/PDS), is een ziekte waarvan bekend is dat deze zich vaak 
verschillend voordoet bij mannen en vrouwen. Gezien het verschil 
in prevalentie, overheersende symptomen en mogelijk andere 
pathofysiologie, is het goed voorstelbaar dat er een verschil is in 
effectiviteit van de behandeling bij mannen en vrouwen. Onder 
supervisie van Doreth en Toine heb ik hiernaar een systematische review uitgevoerd. Voor mij nieuw terrein, en 
dus spannend maar uiterst leerzaam. De belangrijkste les kwam al vroeg in het proces van zoeken naar RCT’s: 
ondanks de bekende verschillen in pathofysiologie en epidemiologie, hebben veel studies gegevens niet naar 
geslacht uitgesplitst (dus gescheiden voor mannen en vrouwen) en hier ook geen statistische analyse naar 
gedaan. Hierdoor kan de positieve invloed van behandelingen voor mannen of vrouwen worden gemist, omdat 
deze niet zichtbaar is als je de groepen samenvoegt. Dit geldt niet alleen voor IBS, maar voor veel – zo niet alle – 
andere ziekten. Gelukkig zag ook het Journal of General Medicin het belang van deze boodschap, en is ons artikel 

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://www.childbirthnetwork.nl/oratie-professor-ank-de-jonge-online/
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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  

Sex-Gender Differences in the Effectiveness of Treatment of Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review daar in 
de editie van maart gepubliceerd en voor iedereen vrij toegankelijk te vinden. 

Informatietool voor slachtoffers van seksueel geweld 
Slachtoffers van seksueel geweld weten vaak niet de juiste 
informatie te vinden over beschikbare hulp. Het Centrum Seksueel 
Geweld ontwikkelde daarom een speciale informatietool. Deze tool 
is een handvat voor slachtoffers om de hulp te vinden die het beste 
past bij hun situatie, wensen en mogelijkheden. 
Bron: centrumseksueelgeweldnl  

Bekijk hier de tool 

Handreiking leven met ongezonde stress 
Ongunstige leefomstandigheden zoals armoede, werkloosheid of een slechte woonsituatie veroorzaken stress. Als 
deze stress langdurig aanhoudt, kunnen mensen er ziek van worden, zowel lichamelijk als psychisch. De 
coronacrisis en de toeslagenaffaire laten dat zien. Ook het denk- en doenvermogen wordt aangetast. 
Aanhoudende stress heeft dus een dubbel negatief effect op de gezondheid en is daarmee een belangrijke factor 
voor het ontstaan en in stand houden van gezondheidsachterstanden. De Pharos-publicatie ‘Leven met 
ongezonde stress’ laat zien hoe groot die impact is en wat we daaraan kunnen doen. 
Bron: Pharos.nl  

Lees meer 

  

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://centrumseksueelgeweld.nl/hulp/
https://www.pharos.nl/nieuws/chronische-stress-belangrijk-bij-ontstaan-gezondheidsachterstanden/?utm_source=Pharos+e-zine&utm_campaign=5280f54eed-EMAIL_CAMPAIGN_2021_02_15_03_24&utm_medium=email&utm_term=0_c0496328de-5280f54eed-50083469
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Nieuw onderzoek en publicaties uitgelicht 

Interessante publicaties 
• Bolijn, R., Perini, W., Tan, H. L., Galenkamp, H., Kunst, A. E., & van Valkengoed, I. G. (2020). Gender-

related characteristics and disparities in estimated cardiovascular disease risk in a multi-ethnic 
general population: The HELIUS study. International journal of cardiology. 

• Cadée, F. M., Nieuwenhuijze, M. J., Lagro-Janssen, A. L., & de Vries, R. (2021). Embrace the Complex 
Dynamics of Twinning!. SAGE Open, 11(1). 

• Claréus, B., & Renström, E. A. (2019). Physicians’ gender bias in the diagnostic assessment of 
medically unexplained symptoms and its effect on patient–physician relations. Scandinavian journal 
of psychology, 60(4), 338-347. 

• Dieleman, L. A., van Peet, P. G., & Vos, H. M. (2021). Gender differences within the barriers to 
smoking cessation and the preferences for interventions in primary care a qualitative study using 
focus groups in The Hague, The Netherlands. BMJ open, 11(1), e042623.  

• Gupta, G. R., Oomman, N., Grown, C., Conn, K., Hawkes, S., Shawar, Y. R., ... & Equality, G. (2019). 
Gender equality and gender norms: framing the opportunities for health. The Lancet, 393(10190), 
2550-2562. 

• Hay, K., McDougal, L., Percival, V., Henry, S., Klugman, J., Wurie, H., ... & Gupta, G. R. (2019). 
Disrupting gender norms in health systems: making the case for change. The Lancet, 393(10190), 
2535-2549. 

• Heise, L., Greene, M. E., Opper, N., Stavropoulou, M., Harper, C., Nascimento, M., ... & Gupta, G. R. 
(2019). Gender inequality and restrictive gender norms: framing the challenges to health. The Lancet, 
393(10189), 2440-2454.  

• Labots-Vogelesang, M.S., Teunissen, D.A.M., Kranenburg, V., Lagro-Janssen, A.L.M. (2021), Views of 
Dutch general practitioners about premenstrual symptoms: A qualitative interview study. European 
Journal of General Practice. 19-26 

• Mauvais-Jarvis, F., Berthold, H. K., Campesi, I., Carrero, J. J., Dakal, S., Franconi, F., ... & Rubin, J. B. 
(2021). Sex-and Gender-Based Pharmacological Response to Drugs. Pharmacological Reviews, 73(2), 
730-762. 

• Mulder, J., Teunissen, T. A. M., Pranger, E. S., Hiddink-Til, A., & Lagro-Janssen, A. L. M. (2020). 
Reporting after sexual violence: The influence of victim, assault and perpetrator characteristics. 
Journal of Forensic and Legal Medicine, 102076. 

• Nielsen, M. W., Stefanick, M. L., Peragine, D., Neilands, T. B., Ioannidis, J. P., Pilote, L., & Schiebinger, 
L. (2021). Gender-related variables for health research. Biology of sex differences, 12(1), 1-16. 

• Prepuberale meisjes en postmenopauzale vrouwen  hebben zelden een vulvovaginale candida 
infectie, lees meer: Yilmaz, A. E., Celik, N., Soylu, G., Donmez, A., & Yuksel, C. (2012). Comparison of 
clinical and microbiological features of vulvovaginitis in prepubertal and pubertal girls. Journal of the 
Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 111(7), 392–396.  

• Van Kessel, L., Teunissen D., Lagro-Janssen, T. (2021). Sex-Gender Differences in the Effectiveness of 
Treatment of Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review. Dovepress 

• Peteler, R., Schmitz, P., Loher, M., Jansen, P., Grifka, J., & Benditz, A. (2021). Sex-Dependent 
Differences in Symptom-Related Disability Due to Lumbar Spinal Stenosis. Journal of Pain Research, 
14, 747-755. 

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167527320341644
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167527320341644
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167527320341644
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2158244021998695
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2158244021998695
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sjop.12545
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sjop.12545
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sjop.12545
https://bmjopen.bmj.com/content/11/1/e042623.full
https://bmjopen.bmj.com/content/11/1/e042623.full
https://bmjopen.bmj.com/content/11/1/e042623.full
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673619306518
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673619306518
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673619306518
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673619306488
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673619306488
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673619306488
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014067361930652X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014067361930652X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014067361930652X
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13814788.2021.1889505
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13814788.2021.1889505
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13814788.2021.1889505
https://pharmrev.aspetjournals.org/content/73/2/730
https://pharmrev.aspetjournals.org/content/73/2/730
https://pharmrev.aspetjournals.org/content/73/2/730
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1752928X20301839
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1752928X20301839
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1752928X20301839
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s13293-021-00366-3?sharing_token=3VwKUcHIx3gsGr8Ococm8m_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RPBF6_V4v3s2NsysdDbCx452Oln3Sl3acqKW-XeHxjWGrjKYNs8nTMGSw-NjbRQNonq6ohbv0juIgy-CCFrfSAxUwPptDgCtp7UjjmVD3X3WIfvf32taWT_2qxpHBQmZoc%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s13293-021-00366-3?sharing_token=3VwKUcHIx3gsGr8Ococm8m_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RPBF6_V4v3s2NsysdDbCx452Oln3Sl3acqKW-XeHxjWGrjKYNs8nTMGSw-NjbRQNonq6ohbv0juIgy-CCFrfSAxUwPptDgCtp7UjjmVD3X3WIfvf32taWT_2qxpHBQmZoc%3D
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929664612000733?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929664612000733?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929664612000733?via%3Dihub
https://www.dovepress.com/sex-gender-differences-in-the-effectiveness-of-treatment-of-irritable--peer-reviewed-article-IJGM
https://www.dovepress.com/sex-gender-differences-in-the-effectiveness-of-treatment-of-irritable--peer-reviewed-article-IJGM
https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=63114
https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=63114
https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=63114
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specifiek kunt maken? Kijk op onze website: http://www.radboudumc.nl/sdmo of neem contact op per e-mail: 
kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl  

Nieuws 

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 maart 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 Augeo 
Augeo Magazine heeft de nieuwsbrief uitgegeven.  

Lees meer 

Nieuwsbrief NVG&G 
De Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid heeft de nieuwsbrief van februari 2021 uitgegeven.  

Lees meer 

Nieuwsbrief Alliantie Gezondheidszorg op Maat 
De Alliantie Gezondheidszorg op Maat heeft haar eerste nieuwsbrief uitgegeven. 

Lees meer 

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

Nieuwsbrief Kilden Genderresearch 
Kilden Genderresearch uit Noorwegen heeft de nieuwsbrief van februari uitgebracht. 
Lees meer 

Nieuwsbrief Atria 
Atria, het kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis heeft de nieuwsbrief van maart uitgebracht. 
Lees meer  

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://mailchi.mp/de7322a876c3/november-2019
https://mailchi.mp/de7322a876c3/november-2019
http://us16.campaign-archive.com/?u=999883b518a67f3bd716adc7b&id=f65453379c
http://us16.campaign-archive.com/?u=999883b518a67f3bd716adc7b&id=f65453379c
http://zonmw.m15.mailplus.nl/archief/mailing-315433938-1.html
http://www.nvmo.nl/nieuwsbrief/mailing-40/article-317
http://www.nvmo.nl/nieuwsbrief/mailing-40/article-317
https://us4.campaign-archive.com/?u=dffbeac407febb3ec6321952f&id=e0594f773e&e=91b4b3e193
https://mailchi.mp/47ca86f5ae52/nieuwsbrief-februari?e=1ea3244596
https://mailchi.mp/736664d8ad6c/nieuwsbrief-alliantie-gezondheidszorg-op-maat-editie-1?e=9569aec8cb
https://mailchi.mp/56561906b996/uitnodiging-symposium-johannes-wier-stichting-4741050?e=9d6ac818c3
https://mailchi.mp/kilden/newsletter-from-kilden-genderresearchno-9vp4wxkftz-4335250?e=0bc1a1da35
https://atria.cmail19.com/t/ViewEmail/i/2BEB7CCA39BC80F12540EF23F30FEDED/F4A9040AB7EB648333C48669A65BFAC1
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Marijke Labots stelt zich voor… 
Mijn naam is Marijke Labots, huisarts maar niet meer praktiserend. Ik heb bij Toine Lagro en Doreth Teunissen 
onderzoek gedaan naar Premenstrueel Syndroom. Ons artikel ´Views of Dutch general practitioners about 
premenstrual symptoms: A qualitative interview study´ is 
geplaatst!i Het is het resultaat van interviews onder huisartsen 
naar hun opvattingen over PMS dat ik samen met Vivianne 
Kranenburg –in haar wetenschappelijk stage- heb uitgevoerd. 
Vaak klinkt de vraag: bestaat PMS wel? Ik kan daar drie 
antwoorden op geven: Ja zeker, het bestaat, want vrouwen 
kunnen er ernstig onder lijden. En registratiecijfers niet. Of: nee, 
want er is nog geen echt aantoonbaar oorzakelijk substraat 
aangetoond. En: eh, ik weet het niet zeker. Maar wat is het dan 
wel? Huisartsen hebben verschillende opvattingen over PMS. Dat 
vertaalt zich in hun aanpak, wanneer zij een vrouw met 
premenstruele klachten op hun spreekuur zien. Omdat bij PMS 
een grote variëteit aan symptomen kan voorkomen is het cruciaal 
om de juiste vragen te stellen. En om in het geval van klachten die 
alleen premenstrueel voorkomen een klachtendagboek te laten 
invullen. Je moet er dan wel aan denken! Dit lijkt een belangrijke 
uitkomst.  
Het afnemen van interviews is ontzettend leuk. Het is leerzaam en 
je wordt er misschien wel wijzer van. Voeg het toe aan je onderzoeksplan, als je daar enigszins de kans voor krijgt. 

Labots-Vogelesang, M.S., Teunissen, D.A.M., Kranenburg, V., Lagro-Janssen, A.L.M. (2021), Views of Dutch general 
practitioners about premenstrual symptoms: A qualitative interview study. European Journal of General Practice. 
19-26 

 

  

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13814788.2021.1889505
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13814788.2021.1889505
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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 seksueel geweld en 
hoe te handelen na een verkrachting 
Als hulpverlener kun je er niet meer omheen: seksueel geweld 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 arts/hulpverlener 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.   

1. Seksueel geweld, 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
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