
 

 

 

  
  
  
 

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

Jaargang 19, nummer 3, September 2022 

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 
interessante publicaties en nieuwe onderwijsmaterialen, 
die wij voor u gedocumenteerd hebben. 
Al ons materiaal is met een abonnement toegankelijk. Op 
de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u meer 
informatie over het Kenniscentrum SDMO.  
  
De volgende nieuwsbrief zal in december 2022 

verschijnen. 

 
Namens Doreth Teunissen, Toine Lagro-Janssen 
& Annika Piek  

In dit nummer.  

• Nieuw onderwijsmateriaal  

• Nieuwe publicaties  

• Agenda toelichting   

• Ter attentie 

• Nieuwsbrieven 

• Voorstellen nieuwe medewerker 
•   

 

 
 

 

Agenda 

• 14 september: 
Tentoonstelling “Komt een mens bij de dokter” 
Meer informatie  
 

• 22 -23 september 2022: 
TOPX Summit 
Meer informatie  
 

• 1 oktober 2022 

Symposium VNVA Els Borst Oeuvreprijs 

Symposium 

Meer informatie 

 

• 13 oktober 2022 
Congres Centrum Seksueel Geweld Gelderland 
Zuid & Midden 
Meer informatie 
 

• 13 oktober 2022 
Vrouwelijke leiders in zorg en welzijn 
Meer informatie 
 

• 6-9 november 2022 
International association for women’s mental 
health (IWMH) 
Meer informatie 
 

• 11 januari 2023 & 9 juni 2023  
Teach the teachers  
Meer informatie volgt  

 

• 7 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni 2023  

Interprofessionele cursus huiselijk en seksueel 

geweld.  

Meer informatie volgt  
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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  

Boek: N. Kim -  Sex/Gender-specific medicjne in the gastrointestinal diseases.  
 

 
Geslacht/genderspecifieke geneeskunde (SGM) wordt gedefinieerd als de praktijk van de geneeskunde 
gebaseerd op het inzicht dat biologie en sociale rollen belangrijk 
zijn bij mannen en vrouwen voor ziektepreventie, screening, 
diagnose en behandeling. Huidig onderzoek toont verschillen aan 
in ziekte-incidentie, symptomatologie, morbiditeit en mortaliteit 
op basis van geslacht en geslacht. 
 
Dit boek behandelt de geslachts-/genderspecifieke geneeskunde 
op het gebied van het maagdarmkanaal (GI) bij volwassenen, 
evenals in de kindergeneeskunde en in het darm microbioom 
 

Link naar het boek 
 
 

 

 

 
 

PowerPoint presentatie:  prof dr. Toine Lagro-Janssen: “Zou ze besneden zijn?”.  
 
Deze PowerPoint van prof dr. Toine Lagro-Janssen gaat mede in op de achtergrond van vrouwelijke 
genitale verminking (VGV), de daarbij komende lichamelijke en psychische complicaties en 
ervaringsverhalen.  
 
Aan de hand van een casus wordt het beeld 
van VGV in de praktijk geïllustreerd. Met oog 
op het verbeteren van de algemene kennis 
omtrent VGV en zo de signalering en 
bespreekbaarheid van het onderwerp te 
verbeteren.  
 

Link naar de PowerPoint  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-0120-1
https://radboudumc.sharepoint.com/sites/sdmo/Gedeelde%20%20documenten/Zou%20ze%20besneden%20zijn.pptx?web=1
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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 publicaties  
 

• van Beukering MDM, Schuster HJ, Peelen MJCS, Schonewille MEA, Hajenius PJ, Duijnhoven RG, 

Brand T, Painter RC, Kok M. Working conditions in low risk nulliparous women in The 

Netherlands: are legislation and guidelines a guarantee for a healthy working environment? A 

cohort study. Int Arch Occup Environ Health. 2022 Aug;95(6):1305-1315. doi: 10.1007/s00420-

022-01888-y. Epub 2022 Jun 16. PMID: 35708771; PMCID: PMC9273547. 

• Did a change in Nature journals’ editorial policy for life sciences research improve reporting? 

BMJ Open Science 2019;3:e000035. doi: 10.1136/bmjos-2017-000035 

• Reue K, Wiese C. Illuminating the Mechanisms Underlying Sex Differences in Cardiovascular 

Disease. Circulation Research. 2022;130(12):1747-1762. 

• Barlek M, Rouan J, Wyatt T, Helenowski I, Kibbe M. The Persistence of Sex Bias in High-Impact 

Clinical Research. Journal of Surgical Research. 2022;278:364-374. 

• Greaves, Lorraine, and Stacey A. Ritz. 2022. "Sex, Gender and Health: Mapping the Landscape of 

Research and Policy" International Journal of Environmental Research and Public Health 19, no. 

5: 2563. https://doi.org/10.3390/ijerph19052563 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35708771/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35708771/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35708771/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35708771/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35708771/
https://openscience.bmj.com/content/3/1/e000035
https://openscience.bmj.com/content/3/1/e000035
https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCRESAHA.122.320259?cookieSet=1
https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCRESAHA.122.320259?cookieSet=1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022480422003195
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022480422003195
https://www.mdpi.com/1660-4601/19/5/2563#cite
https://www.mdpi.com/1660-4601/19/5/2563#cite
https://www.mdpi.com/1660-4601/19/5/2563#cite
https://www.mdpi.com/1660-4601/19/5/2563#cite
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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  

Agendatoelichting  

Tentoonstelling Alliantie Gezondheidszorg op Maat 
 
Aandacht voor verschillen in o.a. geslacht, gender, seksuele oriëntatie en leeftijd maken dat je optimaal kunt 
bijdragen aan het herstel en welzijn van de individuele patiënt of cliënt. Toch is deze benadering nog lang niet 
vanzelfsprekend. Daarom zijn WOMEN Inc., Rutgers en COC Nederland de Alliantie Gezondheidszorg op Maat 
gestart 
 
Tijdens de reizende tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’ ontwikkeld door stichting Open mind, zie en 
lees je verhalen van mensen die door schaamte, onwetendheid en verkeerde aannames lang niet altijd de zorg 
krijgen die ze nodig hebben. Met deze tentoonstelling wordt er ingespeeld op het bewust maken de rol die sekse, 
gender en seksuele oriëntatie spelen bij aandoeningen en de behandeling ervan.  
 
Voorheen was de tentoonstelling te zien in 
Utrecht, Rotterdam en Groningen. Vanaf 14 
september t/m 3 oktober is deze te zien op de 
Mariënburg en in het Radboudumc.  
 

Meer informatie  
 
Om online de verhalen van de 
tentoonstelling te lezen 
 

TOPX Summit  
22 t/m 23 September 2022   

 
Tijdens deze TOPX Summit zullen inspirerende en 
succesvolle leiders uit de Life Sciences hun ervaringen en 
belangrijkste leerpunten delen aan een groep 
professionele vrouwen. Op de Summit zal onder andere 
gesproken worden over inclusie, vrouwelijk leiderschap, 
de kracht van spreken, de waarde van mentoren en 
boardroom ready zijn.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://mailchi.mp/womeninc.nl/nieuwsbrief-alliantie-gezondheidszorg-op-maat-editie-1544309?e=9569aec8cb
https://www.komteenmensbijdedokter.nl/detentoonstelling/
https://www.komteenmensbijdedokter.nl/detentoonstelling/
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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  

VNVA Els Borst Oeuvreprijs Symposium: “Menstruatie in ROOD op de agenda”. 
Zaterdag 1 oktober 09:30 – 17:00, Gertrudis Kapel Utrecht.  

 
Ter ere van de uitreiking van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs aan prof. dr. Marlies Bongers wordt op 1 oktober 
2022 een symposium georganiseerd  getiteld “Menstruatie in ROOD op de agenda”. Deze prijs is ingesteld om de 
nagedachtenis aan Els Borst blijvend te eren. Haar leven en werk stonden in dienst van een respectvolle en 
kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg waarbij aan de verschillen tussen individuele patiënten optimaal 
aandacht besteed wordt.  Gynaecologe prof. Dr. Marlies Bongers heeft haar levenswerk gewijd aan het 
bespreekbaar maken, onderzoeken en behandelen  van menstruatiestoornissen.  
 
Meer informatie 

Het CSG Congres - “Wegkijken kan niet meer, Signaleren en handelen bij seksueel 

misbruik.”  
 

13 oktober 2022, 08:45 - 16.30 uur 
Locatie: Auditorium Radboudumc Experience Center 
 
Een op de vier vrouwen en 7% van de mannen maakt ooit in 
het leven een verkrachting mee. Dat is heel veel. Seksueel 
misbruik heeft nare en verdrietige gevolgen voor het 
slachtoffer, psychisch en lichamelijk. Daarom is deskundige 
medische zorg samen met psycho-sociale hulpverleners en 
politie in een centrum  belangrijk. 
 
In 2012 is het CSG Gelderland-Zuid en -Midden opgericht. 
Komende Oktober bestaat het Centrum Gelderland -Zuid en 
–Midden 10 jaar. Door de inspanning van velen is het CSG GZM niet meer weg te denken.  Daarom 
willen wij dit moment aangrijpen om u op de hoogte te brengen van ontwikkelingen in preventie, 
signaleren en handelen bij seksueel misbruik. Deze ontwikkelingen maken dat de zorg voor slachtoffers 
steeds beter kan worden.  Bewustwording van seksueel geweld en deskundige zorg voorkomen de 
ernstige gevolgen voor slachtoffers.  
 
Verschillende sprekers uit de zorg zullen op deze dag aan het woord komen, waaronder Mariëtte 
Hamer, regeringscommissaris en Iva Bicanic, klinisch psycholoog en directeur landelijk CSG. Er zijn er 
meerdere plenaire sessies, workshops en wordt er een lunch aangeboden. De deelnamekosten inclusief 
lunch zijn voor deelnemers 105 euro en voor studenten 25 euro.  
 

Meer informatie en inschrijven 

 

 

 

 

 

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://www.vnva.nl/agenda/symposiacongressen/vnva-najaarsledenvergadering-en-vnva-els-borst-oeuvreprijs-symposium/
https://www.radboudumc.nl/onderwijs/events/a0133656-congres-wegkijken-kan-niet-meer-signaleren-en-handelen-bij-seksueel-misbruik
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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  

Congres voor vrouwelijke leiders in zorg en welzijn 
13 oktober 2022 – FLINT Amersfoort   

 
Team Vrouwelijke Leiders in de Zorg (ViLidZ) organiseert 
jaarlijks een congres om zo leiders uit zorg en welzijn 
samen te brengen. Tijdens de 10e editie van het congres 
voor vrouwelijke leiders in zorg en welzijn worden er 
verschillende activiteiten georganiseerd. 
 
 
 Zo zal de dag onder andere bestaan uit interactieve 
masterclasses en rond de tafel sessies. Bovendien biedt 
deze dag de mogelijkheid om uw netwerk te vergroten.   

 

Meer informatie 

 

IAWMH: International congress on women’s mental health  
6 november 2022 – 9 november 2022  

 
Het  9de wereldwijde congres is dit jaar verplaatst van Melbourne, Australië naar Maastricht  
 
Meer informatie  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://www.vrouwelijkeleidersindezorg.nl/congres-2022
https://www.vrouwelijkeleidersindezorg.nl/congres-2022
https://iawmh.org/congress/
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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  

Ter attentie   

AmsterdamUmc – “De helft van zwangere vrouwen werkt onder onveilige 

omstandigheden”.  
 

De helft van alle Nederlandse zwangere vrouwen werkt onder onveilige omstandigheden, waardoor zij 
risico lopen op complicaties (miskraam, vroeggeboorte, hoge bloeddruk). Dat blijkt uit onderzoek van de 
afdeling Verloskunde. Om de oproep tot verandering 
direct vorm te geven, organiseert Van Beukering samen 
met gynaecoloog Marjolein Kok en bedrijfsdoula Ina 
Heijnen dit najaar een symposium waar ze de resultaten 
van haar onderzoek toelicht. Gedurende deze dag wordt 
er in gesprek gegaan met politici, verzekeraars, 
bedrijfsartsen, verloskundigen, gynaecologen en 
vertegenwoordigers van werkende zwangeren en hun 
werkgevers.  
 
Lees meer  

De tweejarige NHG kaderopleiding urogynaecologie 
Wat is een kaderhuisarts urogynaecologie? 

 
Dat is een huisarts die meer dan de gemiddelde huisarts 
ziektespecifieke deskundigheden, vaardigheden en 
attitude bezit en kan toepassen ten aanzien van 
urologische en vooral gynaecologische klachten. 
Ziektespecifieke deskundigheden gaan over 
menstruatieklachten, de overgang, fluor vaginalis, 
klachten van de uitwendige geslachtsorganen, 
bekkenbodemklachten zoals incontinentie en prolaps, 
mictieklachten, anticonceptie en SOA/PID. Aandacht 
voor psychosociale- en communicatieve aspecten, naast 
sekse- en gendersensitieve geneeskunde lopen als een 
rode draad door het programma. Seksualiteit, seksuele 
problemen en seksueel misbruik krijgen aparte 
aandacht.   
 
De kaderhuisartsen zijn voor consultatie en advies de 
deskundigen voor huisartsen regionaal en landelijk en 
vervullen een belangrijke rol in opleiding en nascholing 
in de UMC-s en de regionale nascholingsorganisaties. 
Momenteel zijn er 71  opgeleide kaderhuisartsen 
urogynaecologie verspreid over het land (CHBB).  Deze maand, september 2022, start de 8-ste groep 
 
 
 

Diploma-uitreiking 7e groep. 

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://www.amsterdamumc.org/nl/vandaag/helft-van-de-zwangere-vrouwen-werkt-onder-onveilige-omstandigheden.htm
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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  

Inaugurele rede Hedi Claahsen  

 

Hedi L. Claahsen-van der Grinten (Kranenburg, Duitsland, 1966) is kinderendocrinoloog en hoofd van de 
subafdeling Kinderendocrinologie van het Radboudumc. Haar klinisch werk en haar onderzoek hebben 
een bijzondere focus op bijnierziektes, variaties in de 
geslachtelijke ontwikkeling (DSD) en genderdiversiteit. 
Claahsen is oprichter en coördinator van het Radboud 
Expertisecentrum Geslacht & Gender (REGG) en 
vertegenwoordigt het Radboudumc in het Europese 
referentienetwerk Endo-ERN. 
 
 In maart 2021 is zij benoemd tot hoogleraar Geslacht 
& Gender aan de Radboud Universiteit. In haar 
inaugurele rede vertelt Hedi L. Claahsen van der 
Grinten over de grenservaringen die ze had tijdens 
haar carrière. Zo vertelt ze over de voor- en nadelen 
die het categoriseren van klachten en/of patienten 
met zich meebrengt. 
 

Link naar de oratie 
 
 
 
Minor Medisch Leiderschap: Hoe laat is het? Inclusiviteit – Femke de Schutter, Fé Vermeuelen, Isabel 

Janss, Laura Kajim en Lucas Bloo  

 

Derdejaars bachelor studenten van het Radboudumc hebben 
tijdens de minor medisch leiderschap in opdracht voor de 
stichting Roze in Wit een advies geschreven voor een LHBTIQ+ 
senstief medisch curriculum. In dit advies zijn leerdoelen 
beschreven op het gebied van kennis, reflectie en 
vaardigheden, waaraan artsen zouden moeten voldoen. Dit 
hebben zij gedaan aan de hand van stakeholder interviews 
met o.a. Doreth Teunissen, Sabine Oerteltt-Prigione, COC 
Regio Nijmegen, Alliantie gezondheidszorg op maat en Treat 
it Queer. Dit advies bevat mogelijke handvaten voor medische 
faculteiten die opzoek zijn naar een LHBTIQ+ curriculum.  
 
Link naar het advies 
 
 
 
 
 
 

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
file:///C:/Users/z394186/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Oratie%20Hedi%20Claahsen%206%20mei%202022.pdf
file:///C:/Users/z394186/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Hoe%20laat%20is%20het,%20inclusiviteit%20-%20Roze%20in%20Wit.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  

Nieuwsbrieven 

Nieuwsbrief Kilden.  

September nieuwsbrief van Kilden.  
Lees meer 
 

Nieuwsbrief NOG  

Nieuwsbrief van de Netherlands Research School of Gender Studies.  
Nieuwsbrief NOG 
 

Nieuwsbrief NVG&G 
Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid  
Lees meer   
 

Nieuwsbrief NVMO  

Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie.  
Lees meer 
 

Nieuwsbrief Pharos.  
Augustus nieuwsbrief van Pharos.  
Lees meer 
 

Nieuwsbrief WomenInc.  

Juni/Juli nieuwsbrief van Women Inc.  
Lees meer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radboudumc.nl/sdmo
mailto:kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl
https://mailchi.mp/kilden/newsletter-from-kilden-genderresearchno-3p9qhz2cku?e=0bc1a1da35
https://mailchi.mp/kilden/newsletter-from-kilden-genderresearchno-3p9qhz2cku?e=0bc1a1da35
file://///umcfs076/ELGuser$/Z651249/Nieuwsbrief/September%202022/Nieuwsbrief%20NOG.docx
https://mailchi.mp/1f7d6bd6ce9b/programma-lustrum?e=1ea3244596
file:///C:/Users/z394186/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TA3CLM0N/September%202022/Nieuwsbrief%205%20Jaargang%203%20%20FINAL.pdf
file:///C:/Users/z394186/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TA3CLM0N/September%202022/Nieuwsbrief%205%20Jaargang%203%20%20FINAL.pdf
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/glW-pAtdtJJuhpc-Z0nMGK023CsH9LmYv4lz3KdGzsrfJh6wIyKeV7mvirpBXsGPdd4K_BD439MDTEammXO8KA/VPtVCJugNnyYmpV
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/glW-pAtdtJJuhpc-Z0nMGK023CsH9LmYv4lz3KdGzsrfJh6wIyKeV7mvirpBXsGPdd4K_BD439MDTEammXO8KA/VPtVCJugNnyYmpV
https://mailchi.mp/womeninc.nl/nieuwsbrief-women-inc-nieuw-magazine-en-brief-aan-informateur-1544337?e=9569aec8cb
https://mailchi.mp/womeninc.nl/nieuwsbrief-women-inc-nieuw-magazine-en-brief-aan-informateur-1544337?e=9569aec8cb
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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  

 

Even voorstellen 

Mieke de Klein 
 
Mijn naam is Mieke de Klein. Sinds juni 2017 werk ik op de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het 
Radboudumc als onderzoeker. Een gezellige afdeling waar veel onderzoek verricht wordt. In de loop der 
jaren heb ik meegewerkt aan diverse onderzoeken, o.a. daklozen en vluchtelingkinderen. 
 
Sinds 01-08-2022 ben ik betrokken bij het BESS (Betere 
Eerstelijnszorg voor slachtoffers van seksueel geweld) onderzoek. 
Voor dit onderzoek neem ik interviews af bij vrouwen die te maken 
gehad hebben met seksueel geweld. Zij hebben begeleiding gehad 
vanuit het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Gelderland Zuid en – 
Midden na de gebeurtenis/incident. We willen graag van ze horen 
hoe ze de begeleiding ervaren hebben. De uitkomsten van de 
interviews worden gebruikt voor het verbeteren van de begeleiding 
en zorg van het CSG. 
 
Hopelijk kan ik een steentje bijdragen waardoor de al goede 
begeleiding en zorg naar een nog hoger niveau getild kan worden.  
Deze mensen verdienen dat.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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?  

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

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
http://www.radboudumc.nl/sdmo
http://www.radboudumc.nl/sdmo

