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Samenvatting
Lagro-Janssen T. Gender, gelijkheid en geneeskunde. Huisarts Wet 
2014;57(9):452-6.
In deze beschouwing toon ik de meerwaarde aan die het gender-
perspectief biedt aan zorg, wetenschappelijk onderzoek en me-
disch onderwijs. Ik wijs op de tekortkomingen die schuilen in een 
louter biologische benadering van sekseverschillen. Een bio-
psychosociale denkwijze, zoals gangbaar in de huisartsgenees-
kunde, en een personalized medicine kunnen hun voordeel doen met 
de verworvenheden vanuit de gendersensitieve geneeskunde. Tot 
slot laat ik zien hoeveel gender en gelijkheid in de geneeskunde 
met elkaar te maken hebben. Toepassing van gendersensitieve 
kennis heeft het meisje uit de casus die ik beschrijf gelijke kansen 
geboden op de juiste zorg. Gegevens uit gendersensitief onder-
zoek wijzen erop hoe belangrijk het is om te streven naar gelijke 
gezondheidsuitkomsten. Gelijke uitkomsten kunnen juist nopen 
tot een ongelijke behandeling voor vrouwen en mannen. Boven-
dien bepalen attitude en bejegening of de zorg toegankelijk is voor 
alle vrouwen, ook voor kwetsbare, gemarginaliseerde groepen 
vrouwen in onze samenleving. Het doel van een gendersensitieve 
geneeskunde is om de medische zorg aan vrouwen en mannen te 
verbeteren. Deze vorm van patiëntenzorg is ook een bron van in-
spiratie voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Vrouwenstudies Medische 
Wetenschappen, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen: prof.dr. A.L.M. Lagro-Jans-

-
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Gender, gelijkheid en geneeskunde

De zorg

A -

tabel 1]. Sanne 

-

-

tabel 2]. 

-

gingsapparaat.

-

-

Sekseverschillen in symptomen 
-

3 Mannen 

Sanne is twee jaar geleden door een oudere vriend van haar vriend-
je verkracht. Ze heeft er nooit iets over verteld, niet aan haar ou-
ders, noch aan haar vriendje, bang om afgewezen te worden. Ze 
heeft ook gezwegen omdat ze zich schuldig voelde en zich ervoor 
schaamde dat het haar was overkomen. Ze had de situatie hele-
maal verkeerd ingeschat en volgens de ‘dader’ had ze het zelf uitge-
lokt. Bovendien had ze veel gedronken. Ze heeft geen aangifte bij de 
politie gedaan en wilde het voorval zo snel mogelijk vergeten. Met 
het vriendje van toen is het trouwens snel uitgegaan, maar ze ziet 
hem nog wel af en toe. Op school heeft ze veel moeite om mee te 
komen, ze begrijpt de lesstof niet en durft niet om uitleg te vragen. 
De ervaring dat veel dingen haar niet lukken, veroorzaakt negatieve 
gedachten over haarzelf als laks, lui, dom en naïef. Daar word je niet 
vrolijk van… Aan het einde van het consult vertelt ze ineens dat ze, 
inmiddels gestopt met de pil, onveilige seks heeft gehad met haar 
ex-vriendje en dat ze zwanger is. Ze wil een abortus. Dat wil ze niet 
aan moeder vertellen. Die staat op het punt om met haar vader 
op vakantie te gaan en ze wil de vakantie niet voor haar moeder 
verpesten. Ze vertelt het wel aan haar peettante en uiteindelijk ook 
aan haar moeder. Een abortus volgt. Gelukkig wil ze verwezen wor-
den naar de psycholoog in ons team. Deze komt tot de conclusie 
dat er, naast de traumatisatie, de verkrachting, ook sprake is van 
een niet-onderkende aandachtstekortstoornis, adhd. Ze beschikt 
over voldoende cognitieve vermogens en is ook voldoende in staat 
zich in anderen te verplaatsen. De psychiater bevestigt de diagnose 
adhd. Met educatie en begeleiding van Sanne, haar ouders en haar 
school, knapt ze, zonder medicatie, geweldig op.

Deze beschouwing is onderdeel van een vierluik over gender en ge-
neeskunde. De andere artikelen staan op pagina 478 (Miriam de 
Kleijn et al.), pagina 486 (Sylvie Lo Fo Wong) en pagina 490 (Anne-
Marie Giesen et al.).

Sanne, zeventien jaar, havo-leerling, zit samen met haar moeder 
wat bozig voor me. Het gaat niet goed. Moeder en dochter heb-
ben vaak ruzie en voelen zich daar niet gelukkig bij. Moeder zegt 
dat Sanne niet luistert, dat ze liegt en een grote mond heeft, ook 
op school. Haar schoolprestaties zijn slecht, opdrachten heeft ze 
nooit op tijd klaar, ze is ongemotiveerd, praat veel, is snel afgeleid en 
lijkt de hele boel aan haar laars te lappen. En nu wil ze al een week 
niet meer naar school. Sanne zelf vertelt dat ze moe is en geregeld 
last heeft van hoofdpijn. Ze voelt zich ook nerveus door ‘alle gedoe’. 
Moeder weet niet wat te doen.

Ik ken Sanne al sinds ze een jong kind was als een drukpratend, 
fantasierijk meisje, dat snel afgeleid is en altijd in is voor iets span-
nends. Ze is de jongste uit een gezin van vier kinderen, een leuke, 
goed verzorgde, jonge vrouw, die er volwassener uitziet dan haar 
zeventien jaar. Ze is gezond, gebruikt als anticonceptiemiddel de pil, 
en ook geregeld paracetamol. Ze rookt niet, blowt in het weekend 
en gebruikt, soms fors, alcohol, alleen als ze gaat ‘stappen’.
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doende aandacht en de kinderen luisteren ook al niet meer. 

-
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-

-
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niet wilde.6

-

-

De theorie 
Het begrip sekse 

-

fieke geneeskunde is dat elke lichaamscel een geslacht heeft.7 

Vrouwen hebben twee X-chromosomen, terwijl mannen een 

X- en een Y-chromosoom hebben. Vrouwelijke cellen hebben 

-

-

-

X-gebonden genen.

Binnen de genetica wordt het steeds duidelijker dat epi-

genetische processen een belangrijke rol spelen bij de sek-

8 -

-

sekse.

 gender

gedragskenmerken die in een bepaalde cultuur worden toege-

-

Tabel 1 De meestvoorkomende klachten met significante vrouw-manver-

schillen (18-22 jaar), ervaren in de afgelopen twee weken; in percentages1

Klacht Vrouwen Mannen 

Moeheid 59,6 38,4 

Hoofdpijn 59,6 35,1 

Slapeloosheid 29,6 18,7 

Pijn in nek/schouders 26,3 13,4

Buikkrampen, buikpijn 24,6   8,2

Nerveus, gespannen, angstig 24,2 12,7

Duizeligheid 21,2   8,6 

Pijn laag in rug 20,5 12,3

Snel boos, geïrriteerd 19,9 12,3

Misselijkheid 18,9   6,3

Abstract
Lagro-Janssen T. Gender, equality, and medicine. Huisarts Wet 2014;57(9):452-5.
This article highlights the importance of taking the gender perspective into account 
in healthcare, scientific research, and medical curricula. There are inherent shortco-
mings to considering gender differences solely from a biological perspective. Both 
personalized medicine and biopsychosocial treatment approaches, common in gene-
ral practice, benefit from knowledge of gender-sensitive medicine. Moreover, gender 
and equality are interrelated in medicine. The application of gender-sensitive know-
ledge to the girl mentioned in the case history enabled health professionals to pro-
vide appropriate care. Data from gender-sensitive research confirm how important it 
is to keep pursuing equality in health outcomes. This may require unequal treatments 
for women and men. Moreover, our attitudes and approaches decide whether 
health care is actually accessible to all women, including the vulnerable, marginalized 
groups of women. The aim of gender-sensitive medicine is to improve medical care 
for both men and women. It is an important stimulus to research and education.
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seksespecifieke geneeskunde 

10 Gendersensitieve geneeskun-

de -

-

-

huisartsengeneeskunde.

-

-

Het wetenschappelijk onderzoek 

Wat is het probleem?
-

-

-

gender. 

-
9 

-

-

-

gender iets is wat geïncarneerd wordt. Voortbouwend op een 

-

-

Momenteel is er binnen de medische wetenschappen een 

belangrijke reden om de term seksespecifieke geneeskunde te 

gendersensitieve geneeskunde -

-

-

dige één-op-éénrelatie tussen hersengebieden en mentale 

-

-

Vrouwen Mannen

Anticonceptie 325 Contusie/hematoom 106 

Nervositeit 117 Hooikoorts  57

Verkoudheid  99 Verkoudheid  48 

Urineweginfecties  97 Acne vulgaris  48 

Contusie/hematoom  87 Nervositeit  39 

Acne vulgaris  81 Overige symptomen bewegingsapparaat  39 

Dermatitis  66 Distorsie enkel  37 

Dysmenorroe  61 Verwondingen  37 

Wratten  47 Astma  35 

Hooikoorts  45 Wratten  32 

Overige symptomen van het bewegingsapparaat  43 Dermatitis  31 

Vaginitis/candida  42 Eczeem  27 

Conjunctivitis  40 Griep  25 

Moe/malaise  40 Cerumen  21 

Astma  38 Gedragsstoornis  20 

Tabel 2 De meest gepresenteerde aandoeningen op het spreekuur van de huisarts per 1000 patiëntjaren bij vrouwen en mannen, 15-19 jaar2
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-

15 Het diepgewortelde dominante 

-

derblindheid, genderbias en androcentrisme.16

-

-

geneesmiddelen. Van de tien geneesmiddelen die de Food and 

-

17

-

-

nelijk lichaam, meestal een mannelijk wit lichaam, wordt de 

We noemen dat mannelijke dominantie of androcentrisme.18

De tegendraadse praktijk 

-

Twijfel

-

19 Ook 

-

Een tweede reactie is het marginaliseren

gender: aan de juistheid wordt niet getornd, maar wel aan de 

-

Hoe ziet gendersensitief onderzoek eruit?

11-13

-

-

-

nen belangrijke redenen om naar de dokter te gaan. Vrouwen 

-

-

-

lijk een rol spelen bij mictieklachten is door het gendersensi-

Resultaat

-

-

-

14

-

-

groot belang.

Het onderwijs 
-

en de tegendraadse praktijk.

De valkuil van het principe van het neutrale lichaam 
-
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factor gender speelt een specifieke, telkens andere rol bij de 

laaggeletterd, kennen een geringe maatschappelijke partici-

patie en hebben weinig toegang tot emancipatoire bronnen. 

Migrantenjongens lopen de meeste kans om hun school niet 

af te maken, raken maatschappelijk buitengesloten en lopen 

-

eel misbruik oogluikend en soms openlijk is toegestaan.

gender door het probleem te individualiseren

-

-

-

-

-

afzijdigheid -

-

-

gendersensitief worden gedefinieerd. 

Conclusie 

-

-
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Foto’s gezocht voor rubriek Uw diagnose
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Fotoquiz van de maand september

Elke maand staat er een nieuwe fotoquiz op onze website. 
Als u een bijzondere aandoening op het spreekuur ziet, 
denk dan aan de fotoquiz. Wij ontvangen graag goede en 
scherpe foto’s (minimaal 300 dpi of 1 Mb) met een duidelijke 
diagnose. Maak een foto en stuur hem op naar redactie@
nhg.org onder vermelding van ‘fotoquiz’. Wilt u op de hoog-
te blijven van de nieuwe nieuwsberichten? Volg ons dan op 
Twitter, Facebook of via RSS.

Een man van 22 jaar heeft sinds zeven dagen 
een klein puistje. Dat wordt groter en heeft 
centraal een zwarte pit. Hij heeft geen pijn of 
jeuk en er is geen contact met dieren geweest. 
Wat is uw diagnose?
a. Ulcus cruris
b. Granuloma pyogenicum
c. Furunkel
d. Eectyma

Wilt u het goede antwoord weten? 
Kijk op www.henw.org.


