
 

 

 

  
  
  
 

Nieuwsbrief Kenniscentrum 
Sekse en Diversiteit in het 
Medisch Onderwijs (SDMO)  
Jaargang 19, nummer 4, September 2023 
aanpassen! 
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.  

• Nieuws 
• Koninklijke onderscheiding  
• Nieuwe publicaties  
• Agenda toelichting  
• Nieuwsbrieven 
• Even voorstellen   
 
 

 

Agenda 

• 01 februari 2023 – Locatie: online  
Webinar Transgenderzorg voor huisartsen 
In samenwerking met de Trans in Eigen Hand, de 
Rainbow Academy, een huisarts/seksuoloog 
(SeksHAG), een endocrinoloog en 
ervaringsdeskundigen ontwikkelde de 
Kwartiermakers een seminar voor huisartsen die 
meer informatie geeft over de zorg voor 
transgender personen. 
Lees meer  
 

• 11 januari 2023 & 14 juni 2023 - Locatie: Online  
Teach the teachers  
Opleiders, plaatsvervangend opleiders en 
docenten opleidingen en in BA/MA  kunnen hun 
didactische vaardigheden ontwikkelen door het 
volgen van Teach the Teacher (TtT) trainingen. 
Lees meer 
 

• 7 maart, 11 april 2023, 9 mei 2023, 13 juni 2023 
Locatie: Radboudumc  
Scholing Huiselijk en seksueel geweld 
Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland Zuid en 
Midden organiseert in samenwerking met de 
Radboudumc Health Academy in 2023 opnieuw 
een scholing over Huiselijk en Seksueel geweld. 
Lees meer  
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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  

Fijne feestdagen! 
 
 
 
Beste Lezer,  
 
Het afgelopen jaar is weer voorbijgevlogen, we hopen dat iedereen in het afgelopen jaar 
met plezier de nieuwsbrief gelezen heeft en dat jullie ook in 2023 nieuwsgierig zijn naar 
alle nieuwe oplages. 2022 loopt ten einde, maar voordat dat echt zo is staat kerst nog 
voor de deur. Wij van SDMO willen iedereen alvast een fijne kerst toewensen en een 
gelukkig 2023. We hopen jullie in het nieuwe jaar weer van allerlei nieuws te mogen 
voorzien.  
 
Prettige kerst en tot in 2023!  
Vriendelijke groet,  
 
Doreth Teunissen & Toine Lagro-Janssen  
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Nieuws  

Lianne Mulder – Ongelijke kansen op toegang tot een medische bacheloropleiding: wat 
kunnen we er aan doen? (Presentatie NVMO werkgroep) 
 
In het kader van het PhD traject van Lianne 
Mulder presenteert zij tijdens de NVMO 
werkgroep op 2 Juni haar bevindingen. Zo 
beschrijft zij aan de hand van verschillende 
indicatoren hoe kansenongelijkheid zich uit in 
medische opleidingen met selectieprocedures. 
Aan de hand van deze resultaten worden er 
mogelijke oplossingen besproken.  
 
Link naar de presentatie  
 

Chantal van Andel - Diversiteit en inclusie in de 
master geneeskunde (Presentatie NVMO  
werkgroep) 
 
Chantal van Andel presenteert in twee delen hoe onderzoek 
naar en de verbetering van diversiteit en inclusie in de 
master fase vorm krijgt.  Zo bespreekt zij de belangrijkste 
bevindingen en de uiting van het huidige project in de master 
fase van Geneeskunde. Hierbij komen onder andere 
studentenervaringen en beoordelaarbias aan bod.  
 
 

Itje Wijshake - Gelijke kansen? Wat doet Saxion? (Presentatie NVMO werkgroep)  
 
Itje Wijshake is werkzaam voor hogeschool Saxion. 
Zij laat aan de hand van deze presentatie zien wat 
het Saxion doet in teken van diversiteit en inclusie. 
Deze presentatie laat zien dat zij dit op 
verschillende vlakken zoals stage, studenten 
ondersteuning en algemene faciliteiten vorm 
proberen te geven.  
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Nivel - Aandacht voor gender sensitieve zorg in de eerste lijn kan beter geborgd 
 
Onderwerpen zoals sekse-, gender en seksuele oriëntatie 
zijn vaak nieuw binnen de eerstelijnszorg. Aandacht voor 
deze diverse zorgverlening kan maatschappelijke voordelen 
opleveren, zoals kwalitatief betere zorg, minder 
ziekteverzuim en lagere zorgkosten. Waarbij de focus 
voornamelijk ligt op het breder kijken dan het perspectief 
van de mannelijke, hetero, cisgender patiënt. Het 
verkennende onderzoek van Nivel illustreert de variatie met 
betrekking tot deze onderwerpen binnen verschillende 
beroepsverenigingen en laat zien waar progressie te boeken 
valt.  
 
Lees meer  
 

 

Rapport RVS - Passende zorg is inclusieve zorg 
 
In dit rapport beschrijft RVS wat er nodig is om de zorg inclusiever te 
maken. Achtergrondinformatie over gezondheidsverschillen en de 
begrippen kennis en bewustwording staan hierbij centraal. Daarnaast 
worden er adviezen voor zorgverleners, zorgorganisaties en regering 
opgesteld. Met als doel anderen aan te zetten tot gesprekken, 
reflectie en handelen.   
 
Lees meer 
 
  
 
 

Renee Bolijn – Differences in cardiovasculair disease risk 
between men and women in a multi-ethnic population.  
 
In het academisch proefschrift van Renee Bolijn onderzoekt aan de 
hand van gender welke risicofactoren van invloed zijn op het ontstaan 
van cardiovasculaire ziekten. In dit onderzoek worden gender 
verschillen onderzocht en de correlatie met cardiovasculaire ziekte 
onderzocht. Bovendien wordt er gekeken naar het verschil in 
gezondheidsgedrag en hoe die in verband staat tot gender.  
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Raffia Magazine: “Queer cinema en de seksualiteitscrisis in Hollywood – Anna Talbot” 
 
In dit artikel gaat Anna Talbot in op de analyse van RS Benedict over de seksualiteit en belichaming van 
hollywood. Anna Talbot illustreert in reactie op dit artikel waarom Queer cinema het verlies van seksualiteit 
behoudt. Dit wordt gedaan door het bespreken van de kern van het artikel van RS Benedict en een korte 
geschiedenis van het ontstaan van Queer cinema.  
 
Lees meer  
 

Intervisiespel: “Wat vind jij? In gesprek over inclusieve gezondheidszorg” 
 
De Alliantie Gezondheidszorg Op Maat heeft een spel ontwikkelt 
wat stimuleert om samen in gesprek te gaan over inclusieve 
gezondheidszorg. De kaarten van deze gesprekstool bieden 
stellingen en vragen die gaan over die gaan over sekse-, gender- 
en seksuele diversiteit in relatie tot gezondheidszorg. Volledig 
kosteloos te bestellen via Rutgers, biedt dit spel een 
laagdrempelige manier om deze onderwerpen aan te kaarten.  
 
Lees meer en bestel 
 
  
 
 

Eva Vergaert – Intimate partner violence and the general practice 
 
 
Dit doctoraatsproefschrift onderzoekt zorgpraktijken gerelateerd 
aan Intiem Partner Geweld (IPV), specifiek gericht op 
huisartsenzorg met als pijlers zorgethiek en intersectionaliteit. 
Hiervoor wordt de rol van de huisarts ten op zichte van IPV 
onderzocht, wat de impact hiervan is en hoe huisartsen zelf dit 
ervaren. Daarnaast wordt er onderzoek hoe zorgethiek en 
intersectionaliteit positief kunnen bijdragen aan de zorg voor alle 
patiëntengroepen.  
 
Lees hier 
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De Anatomische Les door prof. David Page  
 
Op 10 december hieldt prof. David Page de 28ste anatomische 
les in de grote zaal van het Concertgebouw te Amsterdam. 
David Page is hoogleraar aan het Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Hij is mede bekend door zijn werk bij het in 
kaart brengen van het Y-chromosoom.  In zijn meest recente 
onderzoek ondekte hij en zijn onderzoeksgroep hoe de 
geslachtschromosomen X en Y een rol spelen bij tal van 
aspecten van de menselijke biologie, ook hoe 
ziektegevoeligheid varieert tussen mannen en vrouwen.  
 
Klik hier om de les terug te zien 
 
 
 

Oratie Hester den Ruyter - Uit de grond van 
haar hart 
 
In de oratie van Hester den Ruyter worden we meegenomen 
door de geschiedenis van het vrouwenhart. Zij laat hierdoor 
zien hoe het onderzoek ten opzichte van het vrouwenhart is 
ontwikkeld en hoe het apart bestuderen van mannen en 
vrouwen ons veel nieuwe inzichten heeft gebracht.  
 
Klik hier om de oratie te lezen  
 
 
 

Oratie Baudewijntje Kreukels – Gender en geslacht in transitie 
 
De oratie van Baudewijntje Kreukels pleit voor het 
wetenschappelijke belang in veel discussies met betrekking 
tot gender. In de huidige discussies zijn meningen nog te 
vaak de basis van het gesprek, dit terwijl wetenschap hier 
veel meer uniformiteit in kan bieden. Onderzoek levert 
meer inzicht in de wensen en gevoelens van 
zorggebruikers. Bovendien pleit zij voor meer aandacht 
voor transgenderzorg binnen de huidige Geneeskunde 
opleidingen.  
 
Lees meer  
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Koninklijke onderscheiding  
 
Marijke Botden, huisarts en opleider, is een autoriteit op het gebied van sekse en gender binnen de 
huisartsgeneeskunde. De Eindhovense huisarts was o.a. gastdocent gendersensitieve 
huisartsgeneeskunde aan de huisartsenopleiding Radboudumc., en heeft zich altijd sterk gemaakt voor 
kwaliteit van zorg. Voor haar werk is zij op 23 november 2022 geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.  
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Centrum Seksueel Geweld Congres - 13 oktober jl.  
 
 
Op 13 oktober verzamelden zich ongeveer 185 deelnemers in het Experience Centre van het Radboudumc voor 
het CSG-congres met het thema “wegkijken kan niet meer”. Tijdens deze dag kwamen verschillende sprekers aan 
bod waaronder Miranda Freriks, Marijke Naezer, Erik Wilms, Evert Bloemen, Prof Elisa van Ee en Mariëtte Hamer, 
regeringsfunctionaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.  
 
De deelnemers evalueerden de lezingen van zeer hoge kwaliteit, waardevol, met veel afwisselingen, veel te leren, 
heel inspirerend met een prachtig slot van Iva Bicanic. De algemene beoordeling met een cijfer 8.2 sprak 
boekdelen. 
 
Lees meer  
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Nieuwe publicaties  
 

Cardiologie   
• Bolijn, R. (2022) Differences in cardiovascular disease risk between men and women in a multi-ethnic 

population. dissertation.  
• Regitz-Zagrosek, V., Gebhard, C. Gender medicine: effects of sex and gender on cardiovascular disease 

manifestation and outcomes. Nat Rev Cardiol (2022). https://doi.org/10.1038/s41569-022-00797-4 
 

Acute geneeskunde  
• Groeneveld S, Lagro-Janssen T. Een zeldzame oorzaak van acute buikpijn bij een Jonge Vrouw [Internet]. 

Huisarts & Wetenschap. 2022.  
• Haering, S. et al. (2022) “Higher risk – less data: Challenges to sex and gender considerations in trauma 

research,” Science [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.31234/osf.io/ad35g.  
 

Neurologie  
• Ahmad M. Dementia care in families with a migration background: Dealing with gendered and cultural 

obstacles to shared care [dissertation]. 2022. p. 172.  
 
 

Gynaecologie  
• Firet L, Teunissen TA, Kool RB, Notten KJ, Lagro-Janssen AL, van der Vaart H, et al. Usage of a web-based 

eHealth intervention for women with stress urinary incontinence: Mixed Methods Study. Journal of 
Medical Internet Research. 2022;24(11).   

• Fourcassier, S. et al. (2022) “Menstrual products: A comparable life cycle assessment,” Cleaner 
Environmental Systems, 7, p. 100096. Available at: https://doi.org/10.1016/j.cesys.2022.100096.  

• Kawous R. Female Genital Mutilation/Cutting in the Netherlands [thesis]. [Rotterdam]; 2022. 
 
 

Werk en zorg  
• Sümer, S., & Eslen-Ziya, H. (2022). Academic women’s voices on gendered divisions of work and care: 

‘Working till I drop . . . then dropping.’ European Journal of Women’s Studies, 0(0).  
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

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  

Scholing Huiselijk en seksueel geweld 2023 
7 maart 2023, 11 april 2023, 9 mei 2023 & 13 juni 2023 van 09:00 tot 
12:30  
Locatie Radboudumc  
 
Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland Zuid en Midden organiseert 
in samenwerking met de Radboudumc Health Academy ook in 2022 een 
scholing over Huiselijk en seksueel geweld. Ontworpen voor alle 
zorgprofessionals en andere betrokken bij dit onderwerp. U leert te 
signaleren, het geweld bespreekbaar te maken en een slachtoffer 
respectvol te benaderen.  
 
Meer informatie 
Klik hier voor de flyer 
  

Teach the teachers  
11 januari en 14 juni 2023  
Locatie online  
 
Opleiders, plaatsvervangend opleiders en docenten opleidingen en in BA/MA  kunnen hun didactische 
vaardigheden ontwikkelen door het volgen van Teach the Teacher (TtT) trainingen. De laatste twee edities zullen 
opnieuw gegeven worden door Toine Lagro-Janssen en Doreth Teunissen. Let wel op, de teach the teachers editie 
van 9 juni is verplaatst naar 14 juni.  
 
 

Webinar Transgenderzorg voor huisartsen  
1 februari 2023 – De laatste van de drie Webinars  
Locatie online  
 
In samenwerking met de Trans in Eigen Hand, de Rainbow Academy, een huisarts/seksuoloog (SeksHAG), een 
endocrinoloog en ervaringsdeskundigen ontwikkelde de Kwartiermakers een seminar voor huisartsen rondom 
transgenderzorg. In deze 1,5 uur durende Webinar komen verschillende onderwerpen aan bod die meer 
informatie geeft over de zorg voor transgender personen zoals, de rol van de huisarts, het zorglandschap en 
meer.  
 
Klik hier om je aan te melden.  
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Nieuwsbrieven 
Nieuwsbrief EIGE  
Nieuwsbrief van de European Institute for Gender Equality  
Lees meer  
 

Nieuwsbrief Kilden.  
September nieuwsbrief van Kilden.  
Lees meer 
 

Nieuwsbrief Alliantie Gezondheidszorg op maat  
Nieuwsbrief van de Alliantie Gezondheidszorg op maat   
Lees meer 
 

Nieuwsbrief WomenInc.  
Nieuwsbrief van Women Inc.  
Lees meer 
 

Nieuwsbrief NOG  
Nieuwsbrief van NOG.   
Lees meer 
 

Nieuwsbrief Medizin und Geschlecht  
Nieuwsbrief van MOG  
Lees meer  
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Even voorstellen 
 
Mijn naam is Fiona van Zyl. Samen met mijn man André en mijn 
kinderen Sion en Eden van 8 en 6 jaar woon ik in de buurt van 
Groningen. Daar werk ik ook als waarnemend huisarts. In juni j.l. 
mocht ik de opleiding tot kaderhuisarts urogynaecologie afronden. 
Tijdens deze opleiding raakte ik enthousiast voor onderzoek naar 
betere zorg voor slachtoffers van seksueel misbruik. Dat heeft ertoe 
geleid dat ik vanaf september van dit jaar als arts-onderzoeker en 
toekomstig promovendus voor de afdelling Eerstelijnsgeneeskunde 
van het Radboudumc aan de slag ben gegaan.  
 
Overlevers van seksueel misbruik zijn vaak grootgebruikers van zorg 
door de vele fysieke en psychische klachten die zij ervaren als gevolg 
van hun trauma. Naar schatting zou de helft van de patienten in de 
wachtkamer ooit met seksueel geweld te maken hebben gehad, maar 
dit blijft bij de huisarts vaak onder de radar. Het onderzoek PRISMA 
(Preventie Interventie Seksueel geweld met huisArts) heeft als vraag 
hoe we huisartsen toe kunnen rusten met vaardigheden om eerder 
seksueel misbruik te herkennen en slachtoffers beter te ondersteunen 
in de spreekkamer. Mijn hoop is dat deze investering in huisartsen zich zal uitbetalen in betere zorg voor 
slachtoffers. 
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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). 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?  
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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.   
 


