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Na een heerlijke warme zomer is iedereen deze 

maand weer rustig aan het opstarten; een geschikt 

moment voor de tweede nieuwsbrief van het 

onderzoeksproject Symptomen & Gender. In deze 

nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de 

voortgang van ons onderzoek en doen we verslag 

van onze bijeenkomsten, recente activiteiten, de 

nieuwste BLOGGs en aankomende evenementen.  

 

Groningen - update 
Inmiddels is Aranka een klein half jaar werkzaam 

als promovenda binnen ons project in Groningen. 

Aranka houdt zich bezig met de eerste en de derde 

deelstudie van het onderzoeksproject. De 

afgelopen tijd heeft zij gewerkt met de data van de 

LifeLines-studie: ze heeft gekeken of sekse en 

gender (de mate waarin iemand mannelijke of 

vrouwelijke genderrolpatronen heeft) samen-

hangen met het voorkomen van lichamelijke 

klachten en enkele chronische ziektes. Momenteel 

is ze bezig met andere data uit de Lifelines-studie 

en onderzoekt ze of gender, geslacht, en andere 

factoren, voorspellers zijn voor het langdurig 

aanhouden (zo’n 4 jaar) van lichamelijke klachten. 

 

Tijdens het jaarlijkse congres van de Nederlandse 

Vereniging voor Gender en Gezondheid op 29 mei 

2019 werd het ‘Handboek psychopathologie bij 

vrouwen en mannen’ gepresenteerd, waarin ook 

een hoofdstuk staat over SOLK en het belang van 

gender-sensitieve zorg, geschreven door onze 

eigen Judith en Lineke Tak. Gerelateerd hieraan 

schreef Judith een column voor De Psychiater.  

 

Nijmegen- update 
In Nijmegen is Ilona bezig met het afronden van 

haar eerste paper; een overzichtsartikel van eerdere 

studies die onderzoek hebben gedaan naar 

taalgebruik bij mannen en vrouwen. Op basis van 

het overzichtsartikel wordt een codeboek gemaakt 

bestaande uit een aantal relevante talige elementen 

die gelinkt worden aan mannelijk en vrouwelijk 

taalgebruik. Met dit kader wordt vervolgens 

systematisch onderzocht of er in huisarts-patiënt-

gesprekken sprake is van mannelijk of vrouwelijk 

taalgebruik. Tijdens de NHG Wetenschapsdag in 

Nijmegen presenteerde Ilona de eerste resultaten 

van haar overzichtsartikel.  
 

 

Recente activiteiten 
Congressen, symposia, gastcolleges en andere 

wetenschappelijke evenementen zijn de perfecte 

gelegenheden voor het presenteren van ons 

onderzoek. Zo presenteerde Ilona op 5 april de 

eerste bevindingen van de Drongo-studie tijdens de 

Anéla-VIOT Juniorendag, presenteerden Enny en 

Ilona op 11 april een poster van het project tijdens 

het Women Inc. Congres in de Amsterdome, sprak 

Tim op 10 mei over gender, gezondheid en 

communicatie in de cursus SOLK van de opleiding 

psychosomatische therapie (OPST), en 

vertegenwoordigden Tim, Judith, en Aranka ons 

onderzoeksproject in juni op het EAPM congres in 

Rotterdam.  

 

Voorafgaand aan het EAPM (European 

Association of Psychosomatic Medicine) congres 

vond de eerste EURONET-SOMA zomerschool 

plaats in Groningen. Judith, Tim en Ilona zaten in 

de organisatiecommissie en Aranka bezocht de 

zomerschool als een van de 25 deelnemers. Het 

doel van de zomerschool was om jonge 

onderzoekers die onderzoek doen naar chronische 

lichamelijke klachten vanuit verschillende 

disciplines bij elkaar te brengen en multi-

disciplinaire en internationale samenwerking aan te 

moedigen. Het was een geslaagde eerste editie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 25 juni 2019 kwamen onze onderzoekers uit 

Groningen en Nijmegen bijeen om de voortgang 

van de verschillende deelprojecten te bespreken. 

De streekspecialiteit voor deze bijeenkomst werd 

door Sandra meegenomen uit ’s-Hertogenbosch: 

Bossche koek! In januari zal een volgende 

bijeenkomst met het patiëntenpanel worden 

gepland.  
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Van 19 t/m 23 augustus namen Aranka en Ilona 

deel aan een zomerschoolprogramma in 

Rotterdam, georganiseerd door Erasmus Summer 

Programme en onze projectfinancierder ZonMw. 

Op het programma stonden de cursussen Gender & 

Health en Gender in Research. Een van de 

opdrachten in het programma was het bedenken 

van een creatief plan om sekse en gender onder de 

aandacht te brengen bij collega-onderzoekers. 

Ilona’s groepje won uiteindelijk een ZonMw 

Gender In Research Award van €8000,- waarmee 

ze hun creatieve plan (i.e., een wetenschaps-

stripboek over het belang van sekse en gender in 

onderzoek) daadwerkelijk uit kunnen voeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Lees op onze website 

de meest recente BLOGGs over genderneutrale 

toiletten en gendersensitieve zorg, discussies over 

genderrolpatronen in De Luizenmoeder, gender en 

gezondheid bij deelname aan de Nijmeegse 

Vierdaagse, de eerste genderneutrale stem Q, en de 

regenboogkleuren in de gezondheidszorg.  

 

Wat staat er op de planning? 
Dit najaar begint Ilona aan de volgende studie 

binnen haar onderzoeksproject. Op basis van het 

overzichtsartikel zal Ilona een codeboek 

ontwikkelen waarin de meest relevante talige 

elementen worden beschreven voor het coderen 

van ‘mannelijk en vrouwelijk taalgebruik’ in de 

huisarts-patiëntgesprekken. Bij coderen wordt er 

een naam, of label, gegeven aan het type 

taalgebruik dat door de artsen en patiënten wordt 

gebruikt, waarmee we de inhoud van een gesprek 

dus systematisch kunnen analyseren. Met deze 

inhoudsanalyse kunnen we onderzoeken of het 

taalgebruik van mannelijke en vrouwelijke 

huisartsen en patiënten verschilt, en zo ja, bij welke 

talige elementen we verschillen zien tussen 

mannen en vrouwen.  

 

Daarnaast zal Ilona beginnen met het analyseren 

van de data van het Drongo Talenfestival, waar ze 

vervolgens ook een wetenschappelijk artikel over 

zal schrijven.  

 

Aranka zal zich de komende tijd verdiepen in het 

hulpzoekgedrag van patiënten met veel-

voorkomende lichamelijke klachten, en gaat 

onderzoeken welke factoren samenhangen met het 

wel (of niet) zoeken van hulp bij de huisarts voor 

deze klachten. Ook de handelingen die de huisarts 

verricht voor patiënten met deze klachten zijn 

onderwerp van onderzoek.  

 

In de volgende nieuwsbrief leest u weer meer over 

de vorderingen van deze deelstudies! 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! 
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