
Mannen gaan gemiddeld eerder dood, 
maar vrouwen leven minder lang in 

goede gezondheid

Hoe kan dit?

e-book sekse en gender in onderzoek



Lees verder om te weten

           waarom integratie van sekse en gender in onderzoek belangrijk is

           hoe u zelf aan de slag kan gaan met sekse en gender in onderzoek

Vanuit ZonMw werken we met 
kennis aan een goede gezondheid 
voor iedereen. Dus ook voor elke 

sekse en gender. 



Arfan Ikram

Voorzitter ZonMw en hoogleraar

“We zijn binnen 

ZonMw actief bezig om 

sekse, gender en diversiteit een 

goede plek te geven in onderzoeks-

programmering. Met onze opgedane 

ervaringen willen we vervolgens 

een voorbeeldrol vervullen voor 

andere financiers.”



Bron: https://www.womeninc.nl/actueel/bas-bloem-ontdekt-hoe-mannelijk-parkinson-is

“Dementie kan 

een verschillende impact 

hebben op het leven van mensen 

die het treft. Als we in alle stappen 

van onderzoek rekening houden met 

verschillen in onder andere gender, mi-

gratieachtergrond, sociaaleconomische 

status, kunnen de resultaten impact 

hebben in alle lagen van de 

bevolking.”

Jet Bussemaker

Voorzitter programmacommissie 

Onderzoeksprogramma Dementie 

en hoogleraar



“Het coronavirus 

COVID-19 lijkt mannen 

zwaarder te treffen dan vrouwen. 

Hoe kunnen we dat verklaren? 

Bij virusinfecties is het immuunsysteem van 

vrouwen meestal actiever dan dat van mannen. 

Ook produceren vrouwen vaak meer antistoffen 

als ze vaccins krijgen toegediend. Een extra 

actief immuunsysteem zou vrouwen dus 

meer bescherming kunnen bieden tegen 

coronavirussen als COVID-19 dan 

mannen.”

 Sabine Oertelt-Prigione

Hoogleraar gender in de eerstelijns- en 

transmurale zorg



Bron: https://www.womeninc.nl/actueel/bas-bloem-ontdekt-hoe-mannelijk-parkinson-is

“Tegenwoordig 

sterven meer vrouwen dan 

mannen aan hart- en vaatziekten.

Dit komt onder andere doordat de eerste 

tekenen van hart- en vaatziekten bij vrou-

wen vaker niet worden herkend. 

Onlangs mailde een man over het hartinfarct 

van zijn vrouw. Ze was al drie keer naar de 

huisarts geweest, maar die stuurde haar op 

‘ademtherapie’. Stress, luidde zijn 

diagnose. Zijn echtgenote 

zakte vervolgens in elkaar, 

dood.”

Angela Maas

Hoogleraar cardiovasculaire ziekten 

bij vrouwen



Bas Bloem

Neuroloog en hoogleraar

“In het onder-

zoek naar en de beeld-

vorming rondom de ziekte 

van Parkinson domineert de man. 

Dat is totaal geen goede afspiege-

ling van de echte wereld, waar-

in er slechts iets meer mannen 

dan vrouwen de ziekte van 

Parkinson hebben.”



Mirjam Kaijer

Oprichtster Voices for women

“Ik hoor van 

heel veel vrouwen dat ze 

het gevoel hebben dat ze wor-

den opgeknipt in organen. Voor 

elk afzonderlijk orgaan ga je naar 

een afzonderlijke specialist, ter-

wijl de behoefte heel erg groot 

is dat er naar het geheel 

wordt gekeken.”



Sekse- en genderverschillen zijn belangrijk 
in de zoektocht naar goede en passende 
zorg voor iedereen.

Daarom is aandacht voor sekse en 
gender in onderzoek nodig.

Kortom



SEKSE
De biologische en fysiologische verschillen tussen mensen en tussen dieren.

genexpressie hormonen

anatomie reproductieve 
organen

chromosomen



GENDER
De sociaal-cultureel bepaalde verschillen tussen mensen.

Identiteit Rollen Relaties Institutioneel

Het gevoel dat iemand 
heeft bij zichzelf als 

mannelijk, vrouwelijk, 
beide of geen van beide.

Verwachtingen en ideeën in de 
samenleving over wat typisch 

mannelijk of vrouwelijk is. 
Dit heeft onder andere invloed 
op dagelijkse gedrag, rol in de 

familie en de keuze voor 
opleiding of carrière.

Interactie tussen 
personen, zoals de 

dynamiek en taakver-
deling binnen gezin 
of op de werkplek.

Verdeling van macht 
en hulpbronnen  in 

bijv. politiek, onderwijs, 
sociale instituties in de 

samenleving.

€



DIVERSITEIT EN INTERSECTIONALITEIT

Er is interactie en 
samenhang tussen de 
dimensies van diversiteit 
en ongelijkheid. 

Dit wordt 
intersectionaliteit 
genoemd.

De biologische, sociaal-culturele en maatschappelijke verschillen tussen mensen.

Sociaal
economische 

status

€

Etniciteit

Leeftijd

Beperking

Seksuele 
oriëntatie

Opleiding

Gender

Sekse



Het integreren van sekse, gender en
diversiteit in onderzoek verhoogt
          de reproduceerbaarheid,
                        wetenschappelijke kwaliteit,
                                    maatschappelijke relevantie,
                                          en wetenschappelijke ethiek                                 
                                              (gelijke kansen) van het onderzoek.



Wilt u de feedback 
op subsidieaanvragen verbeteren?

Ga dan 
aan de slag met 

sekse en gender in 
uw beoordeling.



Integratie van sekse:
sterk, zwak of niet van toepassing?

Inclusie van mannelijke en 
vrouwelijke cellen, weefsels, 
proefdieren of mensen.

Vastleggen en analyseren van 
de sekse van cellen, weefsels, 
proefdieren of mensen in het 
onderzoeksprotocol.

Toezegging dat de resultaten 
gesplitst naar geslacht worden 
gerapporteerd.

Er wordt geen wetenschappelijk 
verantwoorde onderbouwing 
gegeven voor een single-sekse 
studie.

Het geslacht van het gebruikte 
biologisch materiaal wordt niet 
gerapporteerd.

De data wordt niet gesplitst naar 
sekse.

De termen sekse en gender wor-
den door elkaar gebruikt en/of 
met elkaar verward.

Er wordt een heldere en ver-
antwoorde toelichting gegeven 
waarom het niet mogelijk en/of 
relevant is om sekse als biologi-
sche variabele mee te nemen in de 
studie.

Aangepast met toestemming, Institute of Gender and Health, Canadian Institutes of Health Research 2022.



Integratie van gender:
sterk, zwak of niet van toepassing?

Er wordt beschreven hoe gender 
geoperationaliseerd en gemeten 
wordt bij de te bestuderen doel-
groep.

In de wervingsstrategie wordt mo-
gelijke bias vanwege gendergere-
lateerde factoren geadresseerd en 
zoveel mogelijk tegen gegaan.

Er wordt beschreven hoe subgroe-
pen gesplitst naar gender met el-
kaar worden vergeleken en hoe er 
apart over gerapporteerd wordt in 
de resultaten.

Gender wordt als irrelevant ge-
acht, zonder heldere onderbou-
wing waarom.

Gender wordt niet gemeten en/
of de resultaten worden niet 
gesplitst naar gender, terwijl dit 
wel mogelijk en relevant is.

De termen sekse en gender wor-
den door elkaar gebruikt en/of 
met elkaar verward.

Er wordt een heldere en ver-
antwoorde toelichting gegeven 
waarom het niet mogelijk en/
of relevant is om gender als              
sociaal-cultureel bepaalde factor 
mee te nemen in de studie.

Gender is niet van toepassing bij:
- Biomedische studies die alleen 
  gebruik maken van cellen, 
  weefsels en/of proefdieren.
- Secundaire data-analyse waarbij 
  het onmogelijk is een nieuwe 
  gendervariabele te creëren.

Aangepast met toestemming, Institute of Gender and Health, Canadian Institutes of Health Research 2022.

€



Integratie van diversiteit:
sterk, zwak of niet van toepassing?

Er wordt beschreven welke dimen-
sies van diversiteit meegenomen 
worden en hoe deze geoperationa-
liseerd en gemeten worden bij de te 
bestuderen doelgroep.

In de wervingsstrategie wordt mo-
gelijke bias geadresseerd en zoveel 
mogelijk tegengegaan.

Er wordt beschreven hoe subgroe-
pen met elkaar worden vergeleken 
en hoe er apart over gerapporteerd 
wordt in de resultaten.

 Diversiteit wordt als irrelevant 
geacht, zonder heldere onder-
bouwing waarom.

Bepaalde dimensies van diversi-
teit worden niet gemeten en/of 
de resultaten worden niet ge-
splitst naar dimensies van diver-
siteit, terwijl dit wel mogelijk en 
relevant is.

Termen om diversiteitsdimensies 
aan te duiden worden onjuist ge-
bruikt en/of met elkaar verward.

Er wordt een heldere en verant-
woorde toelichting gegeven waar-
om het niet mogelijk en/of rele-
vant is om (bepaalde dimensies 
van) diversiteit mee te nemen in 
de studie.

Aangepast met toestemming, Institute of Gender and Health, Canadian Institutes of Health Research 2022.

€



Mannen gaan gemiddeld eerder dood, 
maar vrouwen leven minder lang in 

goede gezondheid

Hoe kan dit?

Het e-book laat zien dat 
het antwoord op deze 
vraag een uitdagende 

puzzel is.

Helpt u ons om het 
vraagstuk op de lossen?



Ga aan de slag met 
sekse, gender en diversiteit 

in uw beoordeling.

Welke eerste stap gaat u zetten?
Vormgeving: Infographic Designer, Breda 

Fotografie: Sietske Raaijmakers

Klik hier
voor meer
informatie

https://publicaties.zonmw.nl/diversiteit-in-onderzoek-wees-je-bewust-van-verschillen/

