We maken
van diversiteit de norm
in de spreekkamer

Wist je
dit?

Vrouwen die alleen seks
hebben met vrouwen lopen
een verhoogd risico op
kanker in de eierstokken en
baarmoeder(hals).
1 op de 200 mensen heeft
een vorm van intersekse.

Depressies worden bij
mannen vaker gemist
dan bij vrouwen.

Niet alle transgender
personen willen lichamelijke
aanpassingen door middel van
hormonen en/of operaties.
De grens tussen normale en
abnormale overgangsklachten
is vaak lastig te trekken.

Biseksuele mensen hebben een
verhoogde kans op psychische
problemen.

Alliantie
Gezondheidszorg
op Maat
Als zorgprofessional zet je de mens centraal.
Aandacht voor verschillen in geslachtskenmerken,
genderidentiteit en expressie, seksuele oriëntatie
en leeftijd maken dat je optimaal kunt bijdragen aan
het herstel en welzijn van de individuele patiënt of
cliënt. In de spreekkamer is het belangrijk dat de
zorgverlener er niet van uitgaat dat iemand hetero
en cisgender is en open vragen stelt. Toch is deze
benadering nog lang niet vanzelfsprekend. Daarom
zijn WOMEN Inc., Rutgers en COC de Alliantie
Gezondheidszorg op Maat gestart.
De Alliantie maakt het publiek, de eerstelijns
zorgsector en de overheid bewust van de rol die
sekse, gender, seksuele oriëntatie en levensloop
spelen bij aandoeningen en de behandeling ervan.
Dat doen we door het organiseren van bijeenkomsten
en congressen, het bundelen en verspreiden van
kennis uit onderzoek en met campagnes en lobby.

Waar we ons
op richten:
• Weten patiënten/cliënten welke persoonlijke
aandacht en zorg op maat ze mogen verwachten
van hun zorgprofessional?
• Wordt er in opleidingen voor zorgprofessionals
genoeg aandacht aan zorg op maat besteed?
• Wordt er genoeg kennis gedeeld tussen
zorgprofessionals onderling?
• Houden richtlijnen en kwaliteitsstandaarden
die door zorgprofessionals worden gehanteerd
rekening met verschillen in sekse, gender,
seksuele oriëntatie en levensloop?

Donderdag 11 april 2019 organiseren we
een grootschalig congres voor zorgprofessionals.
Het congres Iedere patiënt is anders biedt de nieuwste
inzichten over sensitiviteit in de zorg in Nederland op het
gebied van sekse, gender en seksuele oriëntatie. We gaan
in gesprek over hoe inclusieve zorg kan leiden tot gelijke
kansen op gezondheid voor iedereen en wat dit betekent
voor uw dagelijkse praktijk.
Bent u erbij?
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Iedere patiënt is anders. We maken van diversiteit de norm in de spreekkamer.

Meer informatie
en aanmelden congres via
www.iederepatientisanders.nl

