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Gender of sex ?



Gender of sex ?
● Gender (Wikipedia) staat voor de gedrags- en 

identiteitsaspecten van sekse.

● Sekse (van Dale)= kunne, natuurlijk geslacht

– Sekse (Wikipedia) : lichamelijke, (biologische) 
aspecten
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(Vrouwen)geschiedenis

Anna Maria van Schurman (Keulen, 5 
november 1607 –1678) 

•1636 eerste vrouw aan de universiteit 
van Utrecht 

• Moest wel achter een gordijn zodat de 
mannelijke studenten haar niet konden 
zien. 

Anna Maria van Schurman
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Belle van Zuylen
Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken
Oud-Zuilen, 1740 - † Colombier, 1805

●Van adel
●Nederlandse 18e -eeuws Franstalige 

schrijfster en componiste. 

●Was enige vrouw in haar tijd van 
"école secondaire" = Universiteit van 
Utrecht; omdat vrouwen in die tijd officieel 
niet ingeschreven konden staan les aan huis
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Elizabeth Blackwell

●In 1848 eerste vrouw in de Verenigde 
Staten die een diploma in de 
geneeskunde behaalde. 

●Van oorsprong Engelse arts 

●Stichtte belangrijke medische instituten zoals de 
New York Infirmary for Women and Children (New 
York Ziekenhuis voor Vrouwen en Kinderen) en de 
National Health Society (Nationale 
Gezondheidsdienst) in 1871
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Charlotte Ruys
●Prof. dr. Charlotte Ruys 

1898-1977
Artsexamen: 1924
Promotie: 1925

●Hoogleraar in de bacteriologie, epidemiologie en 
immuniteitsleer. 

● Van vrouwen vond zij dat zij gewoon moesten laten zien 
wat zij waard zijn. 
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Dr. Hilly de Roever-Bonnet

Dr. Hilly de Roever-Bonnet 
1915 - 2004
Artsexamen: 1940
Promotie: 1941

●Parasitoloog bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen 
● Werkte vooral aan Toxoplasma gondii.

●Actief lid vnVa ( 2x voorzitster) en MWIA. 

de Roever-Bonnet H, Hillenbrink HC.
De mogelijkheid van infectie met toxoplasma via het speeksel Ned Tijdschr Geneeskd. 1954;98:3323
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● 1910: ontwerp verbod op arbeid gehuwde rijksambtenaar; 
– verworpen in 1913

● 1937 : voorstel Romme: verbiedt vrouwen alle arbeid (behalve in haar huishouding);

● 1955: motie een einde te maken aan het ontslag van huwende en gehuwde
ambtenaressen met 46 tegen 44 stemmen aangenomen.

●1956: Opheffing van de handelingsonbekwaamheid van 
gehuwde vrouwen

●1957: Einde verbod voor gehuwde vrouwen om als 
ambtenaar (bijvoorbeeld lerares) werkzaam te zijn.

●1980: Totstandkoming van de Wet Gelijke Behandeling van 
Mannen en Vrouwen.

We komen van ver….
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NL en Europa  % vrouwelijke hoogleraren

..en er is nog een lange weg te gaan.
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Vrouwelijke hoogleraren in de microbiologie

Prof Dr. Cathrien 
Bruggemans

Prof. Dr. Marion 
Koopmans

Prof. Dr. Christina 
Vandenbroeke

Prof. Dr. Maria 
Yazdanbakhsh 



Is het nog nodig om gender apart te bekijken?

●The integration of gender analysis and action into the work of WHO 
would make an important contribution to its ongoing work on women 
and health."

Dr Margaret Chan, Director-General of WHO

Nog steeds grote verschillen tussen mannen en vrouwen 
zowel mbt beroep als inhoudelijk mbt ziekte
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Is het nog nodig om gender apart te bekijken?

Parity committee ESCMID: enquete ca 1280 leden:
arts microbiologen en infectiologen

Volgens 68 % is er sprake van discriminatie
–Verschil in perceptie : in West Europa meer gender;
–In Oost Europa meer nationaliteit
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Verschil in inkomen CM/ID specialisten (leden ESCMID)

In NL : verschil in inkomen 
0-4 years  5-7 years 8-10 

years
11-15 
years

> 15years

Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male

22.518 31.921 35.655 47.095 48.792 62.269 61.929 77.443 75.066 92.617

+41% +32% +27% +25% +23%

Country/ Level of experience:  the Netherlands
Source: European Commission, 2007, p. 47
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Waarom kijken naar verschil in sekse
● Verschil in reactie op ziekteverwekkers

– Immuniteit verschillend:
› Innate immunity
› Verworven immuniteit

● Verschil in klinische presentatie

● Specifieke vrouwelijke zaken:
– Zwangerschap
– Andere risicos

● Verschil in gedrag (gender)
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Is er een verschil in gevoeligheid voor infecties?

Ja: het afweer systeem van mannen en vrouwen werkt 
verschillend 

●Innate immunity

●Acquired immunity
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Verschillen bij parasitaire infecties

●Prevalentie en intensiteit van infectie is hoger bij mannen 
dan bij vrouwen

Humaan: 

●Leishmania

●Plasmodium

●Entamoeba

●Necator

●Schistosoma
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Verschillen bij innate immunity
●Sterkere Inflammatoire immune respons  vrouw > man

–vrouwen >> SLE, rheumatic artritis
–vrouwen: sterkere delayed type hypersensitivity reaction 

bijv. Schistosoma mansoni

●Phagocyterende cellen (macrophages, neutrophielen): actiever 
bij vrouwen

●NK cells bij vrouwen minder actief dan bij mannen (afhankelijk 
van menstruele cyclus)
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Verschil in antistof-gestuurde respons

Verworven immuniteit:

Humorale immuun respons (i.e. antistof 
productie door B-cellen ) is bij vrouwen 
sterker dan bij mannen.
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Sex hormonen

Sex hormonen  ( testosteron, 17β-oestradiol, progesteron) 
beinvloeden het immuun systeem

–Sex hormoon receptoren op cellen
–Directe verbinding tussen het endocriene en immuun systeem

Natuurlijke fluctuaties van hormonen:
●Puberteit
●Zwangerschap
●Menstruele cyclus
●Menopauze
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Sex hormones

Parasitaire infecties kunnen de hormoon concentraties van de 
gastheer beinvloeden
● bij muizen: 

– Plasmodium chaboudi infectie geeft toename van de 
concentratie van oestradiol en progesteron en verstoord de  
oestrogeen cyclus

–mannetjes: suppressie van testosteron

●Wordt dit effect gestuurd door de gastheer
of door de parasiet?



02 maart 201225

Misvorming door Leishmania
● Cutane leishmaniasis 

Photos courtesy Dr. JP Verhave

●PKDL : post kala azar 
dermal leishmaniasis

Effect van de ziekte
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Maternale sterfte bij 
malaria



Gevolgen van ziekte
● Gevolgen vaginale schistosomiasis

verhaal Lisette van Lieshout

02 maart 201227



02 maart 201228

Gedrag: verschillen in blootstelling 
Contact met dieren

● Echinococcus multilocularis in China

–Groter risico voor vrouwen : contact met honden (feces)

Contact met vectoren

●Contact met slakken (in water staan) 

●Blootstelling aan muskieten (moment van de dag waarop vrouwen 
buiten zijn)

●Voorkeur van de muskiet:sommige soorten prefereren vrouwen 
(Mansonia mosquito)

●Zweetvoetenlucht trekt malaria mug aan



Gedrag

Parasieten kunnen het gedrag van hun gastheer 
veranderen

● plaats van de parasiet:
– CNS

› cysticercosis
› toxoplasmosis

● Toxoplasma :
– Relatie met risky behaviour
– Relatie met schizofrenia
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Conclusie

●Er is een verschil in gevoeligheid, intensiteit van infectie en prevalentie 
tussen mannen en vrouwen

●Vrouwen reageren anders op parasitarie infecties dan mannen
–hogere antistof titers, meer Th1 type reactie

●Vrouwen kunnen een grotere kans hebben op sterfte of ziekte
–malaria tijdens de zwangerschap
–Trichomonas infecties: groter risico op HIV
–Echinococcus

●Bij vrouwen kan het effect van een infectie aanleiding zijn voor ernstige 
sociaal-economische problemen: littekens en verminking



● Vaak geen onderscheid tussen de sexen bij research 
resultaten;
– Dit is zowel vanuit een biologisch als vanuit gender 

perspectief verkeerd

● Het onderscheid is van belang om de samenhang te zien 
van sociale relaties en interacties met andere  belangrijke 
sociale, culturele en omgevings determinanten van 
gezondheid 
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