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Eindelijk is het er dan; de eerste nieuwsbrief van
het onderzoeksproject Symptomen & Gender! In
deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte
van de voortgang van ons onderzoek, verslagen van
onze bijeenkomsten, recente activiteiten, de
nieuwste BLOGGs en aankomende evenementen.
We zijn nu iets langer dan een jaar bezig met ons
onderzoeksproject. De samenwerking tussen
wetenschappers van verschillende disciplines uit
zowel Groningen als Nijmegen gaat erg goed,
mede dankzij de prettige bijeenkomsten met steeds
weer verrassende streekgerechten. Een mooie
aanvulling op een aantal van onze bijeenkomsten is
de aanwezigheid van leden van het patiëntenpanel,
dus mensen die regelmatig bij de huisarts komen
met lichamelijke klachten. Mede door de variatie in
biologische sekse, genderidentiteit en seksuele
voorkeur is het panel een waardevol onderdeel van
ons project. De panelleden worden jaarlijks
uitgenodigd aan te sluiten bij de bijenkomst en
denken vanuit hun eigen ervaring en perspectief
mee over belangrijke stappen binnen het
onderzoeksproject.

Groningen - update
Judith presenteerde tijdens de vijfde bijeenkomst
de eerste resultaten van het onderzoek naar de
relatie tussen sekse en psychosociale variabelen en
het risico op lichamelijke klachten. Postdoc Irma
keek in de dataset Lifelines naar de gegevens van
bijna 170.000 mensen en vond dat biologische
mannen en biologische vrouwen in de dataset op
tientallen variabelen van elkaar verschilden, zoals
het aantal werkuren en het aandeel in het
huishouden. Irma en Judith vonden vervolgens dat
niet alleen biologische sekse, maar ook
psychosociale verschillen tussen mannen en
vrouwen, gerelateerd zijn aan het risico op het
hebben van lichamelijke klachten. Zeer interessant
dus!
Tom Terpstra is helaas gestopt met zijn
promotietraject en dus ook met zijn deelname aan
het project. Begin februari zal er in Groningen een
nieuwe promovendus worden aangesteld die
verdergaat met de eerste en derde deelstudie van
het onderzoeksproject.

Nijmegen- update
In november 2018 stonden Ilona, Enny en Wyke
met prachtige T-shirts en versgebakken koekjes op
het Drongo talenfestival in Nijmegen. Bezoekers
van het festival konden hier terecht voor informatie
over het onderzoeksproject, gelokt door de geur
van verse koekjes. Tevens konden bezoekers
meedoen aan een klein onderzoekje (‘Vrouwelijk
gezever of mannelijke kletskoek?’), waarbij ze een
gesprek tussen een huisarts en een patiënt lazen en
op basis van het taalgebruik in het gesprek moesten
raden wat het geslacht van de huisarts en de patiënt
was. Het jurypanel van Genootschap Onze Taal
vond onze presentatie zo leuk dat we de
OnzeTaal@Drongo Wetenschapsprijs wonnen!
Ilona schreef een BLOGG over het Drongo
Talenfestival, waarin ze het recept voor deze
geslaagde dag in details beschrijft.
Verder wordt er in Nijmegen op dit moment
gewerkt aan een overzichtsartikel van eerdere
studies die onderzoek hebben gedaan naar
taalgebruik bij mannen en vrouwen. Op basis van
dit overzichtsartikel wordt een kader gemaakt van
talige elementen die gelinkt worden aan mannelijk
en vrouwelijk taalgebruik. Met dit kader wordt
vervolgens systematisch onderzocht of er in artspatiëntgesprekken sprake is van mannelijk of
vrouwelijk taalgebruik.

Recente activiteiten
Naast het doen van prachtig onderzoek in onze
eenzame kantoren, proberen we zo vaak mogelijk
met anderen over ons onderzoek te praten. Zo gaf
Judith in september een lezing over sekse, gender
en
somatische
onvoldoende
verklaarde
lichamelijke klachten (SOLK) voor praktijkopleiders van verschillende opleidingen binnen de
gezondheidszorg, en spraken Enny, Inge en Ilona
tijdens het Linguistic Lab over het nut en de
mogelijkheden van een talige blik op gezondheidscommunicatie.

Bezonnen Lezingen over Gender &
Gezondheid (BLOGGs)
Regelmatig schrijft iemand van ons team een
BLOGG over een onderwerp dat te maken heeft
met gender en gezondheid. Zo schreef Irma een
BLOGG over onze zoektocht naar de perfecte
gendervraag en vroeg Judith zich af hoe mannen en
vrouwen lichamelijke klachten zouden ervaren en
presenteren als ze genderneutraal of gendercreatief
opgevoed zouden zijn. Ilona keek in een weekend
haar lievelingsfilm uit haar jeugd, de Disneyfilm
Mulan, waarin een aantal gender stereotypes wordt
gepresenteerd die tevens lijken in te spelen op
gezondheidsverschillen tussen mannen en
vrouwen.

Wat staat er op de planning?
Op 31 januari verzorgt Ilona voor studenten
Nederlandse Taal & Cultuur een workshop m.b.t.
haar onderzoek naar de rol van sekse en gender in
arts-patiëntcommunicatie tijdens Neerlandistiek in
het Nieuws.
In februari begint aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen
de
multidisciplinaire
cursus
Praktijkgestuurde Communicatieve Innovatie,
waar Enny, Inge en Ilona (namens de
letterenfaculteit) en Yolba Smit en Corine Hess
(namens de medische faculteit) bij betrokken zijn.
De cursus is toegankelijk voor letteren- en
geneeskundestudenten en gaat onder andere over
op het uitvoeren van talige analyses in onderzoek
naar arts-patiëntgesprekken.
Op donderdag 11 april vindt het Women Inc.
congres plaats in Amsterdam, dit jaar met het
thema ‘Iedere patiënt is anders’. Dit congres staat
in het teken van de rol van sekse en gender binnen
de gezondheidszorg, dus uiteraard zal een aantal
leden van ons consortium op dit congres aanwezig
zijn.
Women Inc. vormt samen met Rutgers en COC
Nederland de Alliantie Gezondheidszorg Op Maat,
met als doel diversiteit in de spreekkamer te
normaliseren. De Alliantie Gezondheidszorg Op
Maat heeft een vragenlijst ontwikkeld om meer
inzicht te krijgen in diverse ervaringen bij de
huisarts. Als u uw eigen ervaring met de zorg bij de
huisarts wilt delen, kunt u hier de vragenlijst
vinden.

Judith, Tim en Ilona zitten in de organisatie van de
eerste EURONET-SOMA summer school in
Groningen (15-19 juni), voorafgaand aan het
EAPM (European Association of Psychosomatic
Medicine) congres in Rotterdam. Het doel van de
zomerschool is om jonge onderzoekers die
onderzoek doen naar chronische lichamelijke
klachten vanuit verschillende disciplines bij elkaar
te brengen en multidisciplinaire en internationale
samenwerking aan te moedigen.
En uiteraard volgt er over een tijdje weer een
nieuwe nieuwsbrief! Kijk in de tussentijd vooral zo
nu en dan op onze website voor het lezen van onze
BLOGGs en overige informatie.
Mocht u vragen, opmerkingen of complimenten
hebben, dan mag u uiteraard altijd contact met ons
opnemen.
U kunt ons ook volgen op Twitter!

Sekse en gender aan zet op het toilet!

