Community mail III Young NVG&G – 10 Januari 2020

Young NVG&G bijeenkomst 3 – stad en organisatie gezocht!
Op maandag 3 februari zal de tweede bijeenkomst van Young NVG&G plaatsvinden in
Nijmegen. Het belooft een gezellige bijeenkomst te worden met een mooi programma. De
derde bijeenkomst zal plaatsvinden in het najaar van 2020. We zoeken hiervoor nog een
stad én organisatie. Stuur ons een mailtje als je ideeën of interesse hebt

NVG&G Congres “Midlife en menopauze”
Op woensdagochtend 18 maart (08:30-12:30 uur) vindt in Amsterdam het derde
wetenschappelijke congres van NVG&G plaats, met als thema ‘Midlife en menopauze’.
Deelname aan het congres kost 50 euro (25 euro voor studenten). Aanmelden kan via de
website van het NVG&G, waar tevens het programma te vinden is.

PhD Training Gender Awareness
Een aantal PhD-studenten uit Amsterdam organiseert dit voorjaar een tweedaagse
training om meer gender awareness te creëren binnen de academische cultuur van het
Amsterdam Public Health (APH) research institute. De twee dagen waarop de training
zal plaatsvinden zijn 21 februari en 6 maart. Aanmelden kan bij Maartje Ridder,
m.ridder@amsterdamumc.nl. Let op: bij veel aanmeldingen wordt voorrang verleend
aan PhD-studenten van het AmsterdamUMC.

Interessant artikel
Sex and gender analysis improves science and engineering. (Tannenbaum et al., 2019)
(https://www.nature.com/articles/s41586-019-1657-6)

Tijd over om te lezen?
(1) Blog ‘Mannen praten niet’ van Tessa Magnée over man-vrouwverschillen in de
gezondheidszorg.
(2) Blog ‘Genderideologieën en gezondheid bij mannen – koste wat het kost?’ van Ilona
Plug over de relatie tussen vrouwelijk kostwinnerschap en mentale gezondheid bij
mannen.
(3) Rapport over de staat van het onderzoek naar de rol van geslachtsverschillen bij
carcinogenese & behandeling.
(4) Laatste artikel uit een reeks krantenartikelen in het Financieel Dagblad waarin
hoogleraren uit de medische wetenschap de stand van de wetenschap bespreken. Uit
deze artikelen blijkt een toenemende aandacht voor man-vrouw verschillen in
wetenschappelijk onderzoek.
(5) Powerpointpresentatie over gender equal cities (zie bijgevoegd in e-mail).

Sex-up-your-research campagne
Afgelopen augustus vond de Gender in Research summer school in Rotterdam plaats,
georganiseerd door ZonMw. Tijdens de summer school zijn verschillende projecten
bedacht ter stimulatie van de bewustwording van gender en geslacht in wetenschappelijk
onderzoek. Twee projecten hebben de hoofdprijs van 8000 euro gewonnen. In de
volgende tekstbox wordt verslag gedaan van één van de winnende projecten!
De troostprijs is gewonnen door het “Sex up your research” project. In de Sex-upyour-research campagne worden wetenschappelijke posters en abstracts beoordeeld op
de mate waarin gender en geslacht in het onderzoek zijn verwerkt. Er wordt gekeken of
de auteurs (I) het aantal mannen en vrouwen in hun studie benoemen of dat het geslacht
en aantal van proefdieren is benoemd in experimentele studies; (II) of de analyses en
resultaten gesplitst op geslacht worden gerapporteerd; (III) en of de implicaties van
gender- en geslachtsverschillen wordt bediscussieerd.
In oktober is een pilot van de campagne, in samenwerking met de Nederlandse
Hartstichting, van start gegaan. Tijdens de Cardiovascular training courses for young
researchers in Papendal zijn de abstracts van de postersessies gescreend op de genoemde
criteria, zonder medeweten van de auteurs. [Vervolg op volgende pagina]

Acht van de 66 posters vervulden minstens twee van de drie criteria. Op deze
posters werd een complimenteuze flyer bevestigd: dit was een leuke verrassing voor de
auteurs! De overige posters kregen een bemoedigende flyer met een QR-code om de
informatieve Sex-up-your-research website te bezoeken (inmiddels weer uit de lucht).
Meer dan de helft van de flyers is gescand en de campagnewebsite is goed bezocht! Al met
al is de campagne een succes te noemen! Weet jij nog een congres waar deze campagne
ook een rol kan spelen, of wil je meer info? Mail dan naar a.v.ballering@umcg.nl.

Workshops Gender-in-Research
Tijdens de ZonMw summer school in Rotterdam (zomer 2019) won een groepje PhDstudenten (onder wie tevens een aantal Young NVG&G leden!) de Gender-in-Research
Award: €8000 euro om te besteden aan een creatief en goed doordacht initiatief om meer
bewustzijn te creëren van het belang van sekse en gender in de medische context.
Het resultaat van dit mooie project is een stripboek met 12 key messages over de
invloed van sekse en gender op de fysieke en mentale gezondheid van mensen, die door
12 verschillende kunstenaars zijn geïllustreerd. Zie op de volgende pagina één van de
prachtige afbeeldingen uit het boek (door kunstenaar David Mahler). Een online versie
van het stripboek zal medio januari verschijnen en kan aangevraagd worden door een
mailtje te sturen naar ilona.plug@let.ru.nl.
Het stripboek staat centraal tijdens een aantal workshops die door de groep
worden gegeven in de periode januari-februari 2020, in Nederland, Canada en het
Verenigd Koninkrijk. Op 27 januari organiseren Tessa Magnée en Ilona Plug de
workshop in Den Haag (bij het IVO), van 15:30-17:00 uur. In februari zal er tevens een
workshop in Nijmegen worden georganiseerd. Wil je bij een van deze workshops zijn?
Stuur dan een mailtje naar ilona.plug@let.ru.nl. Daarnaast zal een deel van de groep
winnaars het stripboek presenteren op de internationale conferentie In Sickness & In
Health (10-12 juni in Lleida, Spanje).

Elkaar up-to-date houden ☺
Om elkaar op de hoogte te houden van relevante literatuur, bijeenkomsten,
conferenties, summer schools, cursussen etc., willen we jullie vragen ons
(ilona.plug@let.ru.nl en/of a.v.ballering@umcg.nl) een mailtje te sturen. Dan kunnen wij
dit verzamelen en naar de anderen rondsturen in de volgende community mail!

Voorstelronde: Lena Sialino
Mijn naam is Lena Sialino en ik ben sinds
1 december 2017 begonnen aan mijn
promotieonderzoek aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam op de
afdeling Gezondheidswetenschappen. Ik
heb hiervoor de bachelor Health and Life
Sciences en master Oncology research
afgerond aan de VU.
Mijn promotieonderzoek gaat over het in kaart brengen van sekseverschillen in
verschillende domeinen van gezond ouder worden (zoals fysieke en cognitieve
domeinen) en hoe we deze verschillen kunnen verklaren. Ik word begeleid door
Hanneke Wijnhoven, Laura Schaap en Marjolein Visser vanuit de VU en door Sandra van
Oostrom en Monique Verschuren vanuit het RIVM. Naast onderzoek zijn volleybal en
reizen grote passies van mij en geniet ik van het wonen in Amsterdam!

