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1 Algemene inleiding

‘Een (huis)arts is een (huis)arts’1, of het nou een man of een vrouw is. Toch? Nou
nee dus. Om een voorbeeld te noemen: in de zeventiger jaren, toen het
beroep van huisarts een ‘echt’ beroep werd met een eigen opleiding, werd
door de HRC* (Huisarts Registratie Commissie) in de statistieken van de arts-
assistenten geen onderscheid gemaakt tussen vrouwen en mannen. Er waren
wel vrouwen in opleiding, maar die werden niet apart geteld, het maakte
toch niet uit? Het maakte echter – zeker in die tijd – wel degelijk uit of je een
man of een vrouw was. Zo waren er voor vrouwen allerlei (o.a. financiële, 
fiscale, verzekeringstechnische) belemmeringen bij vestiging als huisarts 
en maakte de manier waarop de beroepsbeoefening georganiseerd was 
– solopraktijk, geen waarneemregeling, permanente achterwacht vereist – 
het voor (gehuwde) vrouwen bijzonder moeilijk als huisarts te werken.
En ook nu nog lijkt de dokter vooral een man te zijn: terwijl het aantal vrou-
welijke artsen gestaag toeneemt en er al geruime tijd meer vrouwelijke dan
mannelijke geneeskundestudenten zijn, toont een kleine steekproef van de
afbeeldingen in Medisch Contact dat vanaf 1973 tot 2000 bijna uitsluitend
mannen op de foto’s staan – of het nou om artsen of om bestuurders gaat, en
dat daarna in het merendeel van de gevallen mannen de foto’s domineren.
In de afgelopen jaren zijn enkele proefschriften gewijd aan de vrouwelijke
dokters in de geneeskunde: ‘Gender, health and health care in general 
practice’ van Van den Brink-Muinen2 over vrouwengezondheidszorg in de
huisartsgeneeskunde, ‘Vrouwen in de heelkunde’ van Mulder en De Jong3

en ‘De dokter spreekt’ van Keizer4 over professionaliteit, gender en uitsluiting
in medische specialismen. De laatste twee boeken gaan over specialisten in 
ziekenhuizen, maar hoe staat het met de vrouwelijke dokters in de huisarts-
geneeskunde? Hierover gaat dit onderzoek.
Hoe is de intrede van de vrouwelijke huisartsen in het beroep verlopen en
wat betekent dit voor de huisartsgeneeskunde? Het is evident dat de opmars
van vrouwen in de huisartsgeneeskunde niet meer te stuiten is. Men spreekt
zelfs van een ‘feminisering’** van de geneeskunde. In de meeste gevallen
wordt hiermee de toename van het aantal vrouwelijke geneeskundestuden-
ten of vrouwelijke artsen bedoeld, maar soms ook een verandering in de
beroepscultuur of de beroepsbeoefening. Toch lijkt men niet onverdeeld
gelukkig met de feminisering5. Vanuit emancipatieoogpunt juicht men de toe-
genomen arbeidsparticipatie van vrouwen toe, maar zorgen heeft men over
de betrokkenheid van vrouwelijke artsen en de gevolgen van de feminisering
voor het artsenberoep: de status zou dalen en het parttime werken van vrou-
wen zou mede oorzaak zijn van het begin 21 e eeuw dreigende artsentekort.
Maar is het beeld dat de jonge generatie vrouwelijke huisartsen anders in het
vak staat correct en vormt de groeiende groep vrouwen inderdaad een
bedreiging voor de huisartsgeneeskunde?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een kwalitatief onderzoek
gedaan.

9

* Een afkortingenlijst is achterin opgenomen.

** Niet te verwarren met het feminisme: het streven naar maatschappelijke

veranderingen met als doel het verbeteren van de positie van vrouwen6.



Informatie is verzameld, allereerst via literatuurstudie en vervolgens door
middel van interviews met vrouwelijke en mannelijke huisartsen.
De algemene vraagstelling luidt:
Hoe is toetreding van vrouwelijke (huis)artsen tot de geneeskunde verlopen,
is de jonge generatie vrouwelijke huisartsen een slag apart en hoe staat het
met hun participatie in de huisartsgeneeskunde?

Het doel van dit onderzoek is drieledig.
• Het vastleggen van een belangrijke ontwikkeling in de huisarts-

geneeskunde.
• Het beantwoorden van de vraag of de bezorgdheid over de jonge

generatie vrouwelijke huisartsen terecht is.
• Als er aanwijzingen worden gevonden dat de jonge generatie vrouwelijke

huisartsen niet optimaal participeert in het vak, aanbevelingen doen m.b.t.
een betere inzet van hun kwaliteiten voor de beroepsbeoefening en de
ontwikkeling van het vak.

Dit is relevant omdat vrouwen binnen niet al te lange tijd een meerderheid
onder de beroepsbeoefenaren zullen vormen en hard nodig zijn om het
beroep van huisarts kwantitatief en kwalitatief op peil te houden.

De specifieke vragen voor het literatuuronderzoek zijn:
Hoe is de toetreding van vrouwen tot de medische wereld, met name de huis-
artsgeneeskunde, in de afgelopen dertig jaar verlopen?
Welke maatschappelijke en (huisarts)geneeskundige ontwikkelingen hebben
een rol gespeeld in toename en positie van vrouwelijke huisartsen?
Wat is er veranderd in de huisartsgeneeskundige beroepsbeoefening en
hangt dit samen met de toename van het aantal vrouwelijke huisartsen?

Voor het empirisch onderzoek is de onderzoeksvraag als volgt gecon-
cretiseerd:
Verschilt de jongere generatie vrouwelijke artsen wat keuze en passie 
voor het vak, wat beroepsbeoefening en ambities en wat opvattingen 
over ontwikkelingen betreft, van haar oudere vrouwelijke collega’s en van
mannelijke huisartsen? Zo ja, in welk opzicht?

In het slothoofdstuk worden de bevindingen samengevat en conclusies
getrokken m.b.t. de participatie van de jonge generatie vrouwelijke huis-
artsen in het beroep.

10



Deel I Literatuurstudie

Hoe is de toetreding van vrouwen tot de huisartsgeneeskunde verlopen?

11
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2 Inleiding

Onderzoeksvragen
Het artsenvak was een mannenberoep en een halve eeuw geleden was een
vrouwelijke dokter – ondanks het feit dat er sinds Aletta Jacobs meer vrouwe-
lijke artsen zijn gekomen – nog een ongewoon verschijnsel. Vanaf de zeven-
tiger jaren echter, ten tijde van de democratiseringsbeweging en de tweede
feministische golf, nam het aantal meisjes en vrouwen dat onderwijs volgde
explosief toe, ook in de geneeskunde. Bij de huisartsen in opleiding (haio’s)
was zelfs een omkering te zien: zaten er, toen de huisartsopleiding omstreeks
1973 begon, in een opleidingsgroep van 12 haio’s een of twee vrouwen, in 
de jaren negentig was dat andersom. Het percentage vrouwelijke huisartsen
is in 2007 ruim 35%, maar omdat meer vrouwen dan mannen parttime 
werken zal – uitgedrukt in formatieplaatsen – het aandeel van vrouwen 
wat lager uitvallen.
De algemene onderzoeksvraag – ‘Hoe is de toetreding van vrouwelijke 
(huis)artsen tot de geneeskunde verlopen?’ – wordt opgesplitst in drie 
specifieke onderzoeksvragen:
Hoe is de toetreding van vrouwen tot de medische wereld, met name de huis-
artsgeneeskunde, in de afgelopen dertig jaar verlopen? Welke maatschappe-
lijke en (huisarts)geneeskundige ontwikkelingen hebben een rol gespeeld in
toename en positie van vrouwelijke huisartsen? Wat is er veranderd in de
huisartsgeneeskundige beroepsbeoefening en hangt dit samen met de toe-
name van het aantal vrouwelijke huisartsen?

Periode en literatuur
Om deze vragen te beantwoorden wordt een literatuurstudie gedaan naar
wat er over dit onderwerp vanaf 1973 tot en met circa 2002 in de algemene
Nederlandse medische en huisartsgeneeskundige literatuur geschreven is.
Het jaar 1973 is als beginpunt gekozen omdat toen de officiële huisarts-
opleiding van start ging. Omdat het om een vrij lange periode gaat, waarin
op allerlei vlak veel gebeurde, wordt het tijdvak in kleinere eenheden van 
10 jaar (1973-1982, 1983-1992, 1993-2002) opgedeeld, zodat het gemakkelij-
ker wordt eventuele verbanden of ontwikkelingen, die in de tijd samengaan,
te zien.
Het gaat in dit literatuuronderzoek vooral om de Nederlandse situatie en 
de vrouwelijke huisarts, maar geregeld zal ook het wel en wee van de 
vrouwelijke arts in het algemeen besproken worden, omdat aanvankelijk 
alle vrouwelijke artsen tegen dezelfde problemen aanliepen. Pas later is er
sprake van enige differentiatie daarin.

Indeling literatuurstudie en theoretisch kader
In drie paragrafen wordt een beeld geschetst van wat zich, in het licht van
ontwikkelingen in de maatschappij en de geneeskunde, op het gebied 
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van vrouwen in de geneeskunde heeft afgespeeld. Iedere paragraaf eindigt
met een samenvatting.
Per decennium wordt, voorafgaand aan een beschrijving van de ontwikkelin-
gen m.b.t. de feminisering van de geneeskunde en de vrouwelijke (huis)arts,
in grote lijnen een beeld geschetst van wat er zich in de maatschappij en in
de (huisarts)geneeskunde afspeelde.
Er is voor gekozen om van maatschappelijke ontwikkelingen speciaal die op
het gebied van onderwijs, arbeid en verdeling van zorgtaken te belichten en
van ontwikkelingen in de (huisarts)geneeskunde die op het gebied van werk-
gelegenheid, deeltijdwerk, de plaats van de (huis)arts in de gezondheidszorg
en veranderingen in de beroepsbeoefening. Specifieke aandacht wordt gege-
ven aan ontwikkelingen in de vrouwengezondheidsbeweging, omdat die – in
ieder geval voor de vrouwen die in de tachtiger jaren hun carrière als (huis)-
arts begonnen – een belangrijke rol heeft gespeeld.
De literatuurbevindingen m.b.t. vrouwelijke artsen betreffen vooral ont-
wikkelingen in deelname van vrouwen aan de beroepsbeoefening in de
geneeskunde, verticale en horizontale seksesegregatie*** en (praktische)
belemmeringen.
In de slotparagraaf worden de onderzoeksvragen beantwoord.

De bevindingen m.b.t. de toetreding van vrouwelijke huisartsen worden 
per decennium vergeleken met de door de socioloog Becker ontwikkelde
generatietheorie (zie bijlage 1). Becker onderscheidt verschillende generaties:
de stille, de vroege babyboom, de late babyboom en de pragmatische genera-
tie met per generatie gemeenschappelijke kenmerken op het gebied van
levensloop, waardenoriëntaties en gedragspatronen. In het hierboven
genoemde eerste decennium waren het de vrouwen van de stille en de 
vroege babyboomgeneratie die toetraden tot het beroep. In de periode 
1983-1992 de vroege babyboomers en de eerste vrouwen van de late
babyboomgeneratie. En in de laatste periode waren het de vrouwen van 
de late babyboomgeneratie en de eersten van de pragmatische generatie.

*** Horizontale en verticale seksesegregatie: het eerste betekent dat de verdeling van mannen

en vrouwen over de medische beroepen zodanig is dat je kunt spreken van vrouwen- en mannen-

beroepen. Klinische genetica is bijvoorbeeld een vrouwenberoep, neurochirurgie een mannenbe-

roep. Het tweede betekent dat vrouwen gemiddeld op een lager functieniveau werkzaam zijn

dan mannen en slecht vertegenwoordigd in de hogere functieniveaus (hoogleraren, opleiders)7.
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3 Methodiek

Er is voor gekozen de algemene Nederlandse geneeskundige tijdschriften 
te doorzoeken, omdat de verwachting was dat in specifieke, specialistische
tijdschriften niet of nauwelijks over de feminisering van de geneeskunde
geschreven wordt. Verder is van relevante artikelen de literatuurlijst doorge-
nomen, waardoor weer nieuwe artikelen of boeken zijn gevonden. In aanver-
wante en niet-geneeskundige tijdschriften, waarin relevante artikelen werden
gevonden, is verder gezocht. Ook is gebruik gemaakt van het NIVEL-archief,
de bibliotheek van de KNMG/LHV en eigen archief met literatuur over vrou-
welijke dokters en de vrouwengezondheidsbeweging, verzameld in de afgelo-
pen 30 jaar. De buitenlandse literatuur is niet systematisch doorzocht, omdat
de gezondheidszorg in het buitenland te zeer verschilt van Nederland.

Medisch Contact
2003-heden: alle nummers werden gescreend op relevante artikelen.
2000-2003: online (www.medischcontact.nl) is gezocht (vrije tekst) m.b.v. 
trefwoorden: vrouwelijke (huis)arts(en), feminisering, feminisatie, status,
imago, loopbaan, carrière, man-vrouw verschillen, sekseverschillen, 
emancipatie, gender, parttime/deeltijd werk/arbeid.
1973-2000: alle registers zijn geheel doorgenomen. Speciaal is gelet op 
rubrieken (voor zover deze voorkwamen) als: LHV, huisarts(en), vrouw(en),
zwangerschap(sverlof), opleiding, onderwijs, emancipatie, man-vrouw ver-
schillen, vrouwengezondheidszorg. Ook relevante artikelen over de ontwikke-
lingen in de huisartsgeneeskunde, zoals capaciteit, vestiging(smogelijkheden),
opleiding(smogelijkheden), deeltijd(opleiding en -werk) zijn geselecteerd.

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
2003-heden: alle nummers werden gescreend op relevante artikelen.
1973-2003: online (www.ntvg.nl) is gezocht (vrije tekst) in alle rubrieken
m.b.v. trefwoorden: vrouwelijke (huis)arts(en), feminisering, feminisatie, 
(sociale)status, imago, aanzien, loopbaan, carrière, man-vrouw verschillen,
sekseverschillen, (vrouwen)emancipatie, gender, parttime/deeltijd
werk/arbeid, werkende vrouw.
De trefwoorden vrouwelijke artsen/sekseverschillen leverden de meeste rele-
vante artikelen op. Bij het trefwoord feminisatie werden louter artikelen op
het gebied van de gynaecologie/obstetrie gevonden.
Probleem met online zoeken is dat alleen rubriek, titel, auteurs en jaartal
worden gegeven, niet de bladzijden of het nummer. Via het jaarregister en de
naam van de auteur kan vervolgens wel het artikel gevonden worden, echter
bepaalde rubrieken worden niet vermeld in de jaarregisters (bijvoorbeeld de
rubrieken ‘ingezonden mededelingen’, ‘binnenland’, ‘buitenland’), waardoor
die titels alleen gevonden kunnen worden door alle tijdschriften door te
nemen. Hier is van afgezien.

15



Huisarts en Wetenschap
2003-heden: alle nummers werden gescreend op relevante artikelen.
1973-2003:
1. In een DOS-database (vaststaande trefwoorden H&W 1957-1998) zijn alle

trefwoorden doorgenomen en is gezocht onder de volgende geselecteerde
trefwoorden: beroepsaanzien, deeltijdse beroepsopleiding, geslacht huis-
arts, huisarts(vestiging), huisarts in deeltijd, voorkeur voor (vrouwelijke)
huisartsen, vrouwelijke huisarts, vrouwen, sekseverschillen. De woorden
feminisering, feminisatie kwamen in het register niet voor.

2. Online (www.henw.org) is gezocht (vrije tekst) m.b.v. trefwoorden:
vrouwelijke huisarts(en), feminisering, feminisatie, status, imago, aanzien,
carrière, man-vrouw verschillen, sekseverschillen, emancipatie, feminisme,
deeltijd.
De trefwoorden vrouwelijke artsen/sekseverschillen leverden de meeste
relevante artikelen op.

3. Online zijn de inhoudsopgaven vanaf 2003 tot en met 1973 doorgenomen.

NIVEL database
In de locale ADLIB-database (met trefwoordencatalogus) en de online data-
base (www.NIVEL.nl) is gezocht (vrije tekst) m.b.v. de volgende trefwoorden:
vrouwelijke (huis)artsen, sekseverschillen, feminisering, feminisatie, beroeps-
status/sociale status, imago, loopbaan, carrière, man-vrouw verschillen, 
sekseverschillen, (vrouwen)emancipatie, feminisme, deeltijdarbeid.

De bibliotheken van de KNMG en LHV is gevraagd om literatuur over 
vrouwelijke artsen.
Er blijkt weinig bewaard te zijn van de periode vóór 1990.

Om een beeld te kunnen geven van ontwikkelingen in de maatschappij en de
huisartsgeneeskunde is o.a. gebruik gemaakt van rapporten van het Sociaal
Cultureel Planbureau resp. van artikelen in Huisarts en Wetenschap.
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4 Resultaten
4.1 1973-1982

Maatschappelijke ontwikkelingen

economische teruggang
In de jaren ‘50 en ‘60 was hard gewerkt om de maatschappij weer op te bou-
wen na de Tweede Wereldoorlog. De economie werd stabieler, met volledige
werkgelegenheid en kansen om jong carrière te maken. Men noemt de perio-
de tussen 1955 en 1965 wel de ‘gouden’ jaren8. De werkende generatie werd
stap voor stap economisch welvarender. Halverwege de jaren ‘70 ging het met
de economie echter minder goed, de werkgelegenheid nam af als gevolg van
inkrimping of fusie van bedrijven, automatisering of verdwijning van banen
naar ‘lage lonen-landen’.

tweede feministische golf en toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen
Vanaf eind jaren zestig kwam een proces van sociaal-culturele veranderingen
op gang: een protest tegen materialisme, de gevestigde orde en discriminatie.
Er ontstond een brede Vrouwenbeweging. Het was in Nederland in de 
twintigste eeuw tot ver na de Tweede Wereldoorlog niet gebruikelijk dat
gehuwde vrouwen beroepsarbeid verrichtten, het werd zelfs als een na te
streven ideaal gezien dat zij niet hoefden te werken9. De overheid onder-
steunde dit kostwinnersmodel door sociale regelgeving. Bovendien was wet-
telijk bepaald dat een vrouwelijke ambtenaar of onderwijzeres als zij trouwde
ontslagen werd en andere werkgevers volgden dit voorbeeld. In de jaren 
vijftig werd echter met steun van alle vrouwelijke Kamerleden de motie-
Tendeloo aangenomen waarin werd gesteld dat het niet op de weg van de
Staat lag de arbeid van de gehuwde vrouw te verbieden10.
De tweede feministische golf, opgekomen in de jaren zestig en in Nederland
ingezet6 door het befaamde artikel van Joke Smit11: ‘Het onbehagen bij 
de vrouw’, kreeg een breed draagvlak en was de motor achter veel 
veranderingen. Ging het ten tijde van de eerste feministische golf (tweede
helft 19 e eeuw) om kiesrecht voor vrouwen, beter onderwijs en betere werk-
omstandigheden, nu waren een gelijke verdeling van macht, gelijke rechten
op onderwijs en werk en zelfbeschikking over de vrouwelijke seksualiteit de
speerpunten6. Het moederschapsideaal en seksegebonden arbeidspatronen
werden bekritiseerd12. Vrouwen wilden ook werken en niet alleen maar 
huisvrouw zijn.
Het was de tijd van Man Vrouw Maatschappij, Dolle Mina, radicaal feministi-
sche groeperingen en minder radicale vrouwengroepen die praatgroepen
vormden, assertiviteitstrainingen volgden, VOS-cursussen organiseerden13. Het
accent lag op bewustwording en mentaliteitsverandering12. Men kwam tot
het inzicht dat wat bekend stond als ‘de bestudering van de maatschappij’
eigenlijk ‘de mannelijke bestudering van de mannenmaatschappij’14 was
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geweest. Het was ook nog maar pas geleden (1970) dat het zinnetje ‘De man
is het hoofd der echtvereniging’ uit de wet werd geschrapt15. De vrouwenvak-
beweging eiste naast herverdeling van betaald en onbetaald werk tussen
mannen en vrouwen ook uitbreiding van kinderopvang, maatregelen tegen
seksueel geweld en vrije abortus16. Omdat de arbeidsbemiddeling voor vrou-
wen niet goed werkte werden Vrouw en Werkwinkels opgericht om vrouwen
te helpen de arbeidsmarkt te betreden, met name in de technische
beroepen17. Moedermavo’s zijn vanaf 1975 een bekend verschijnsel. Maar 
hoewel vergeleken met de jaren ‘50 -’60 de rechten van moeders wat werk
betreft in de jaren ‘70 -’80 verbeterd zijn, horen de zorgtaken nog steeds bij
de vrouw18.

overheidsbeleid: gelijke behandeling
Van Doorne-Huiskes19 schetst het overheidsbeleid m.b.t. de sociale positie 
van vrouwen. In 1974 werd de Emancipatiekommissie ingesteld, waarmee de
problematiek van de combinatie beroepsarbeid en ouderschap op de politie-
ke agenda kwam.
Onder internationale druk (EEG) trad in 1975 de Wet gelijk loon voor vrou-
wen en mannen en in 1980 de Wet gelijke behandeling in werking. Het toe-
zicht op de naleving geschiedde door de Commissie Gelijke Behandeling, die
echter geen sancties kon opleggen. In 1976 ging de werkgroep Emancipatie
en Deeltijdarbeid als aspecten van Overheidspersoneelsbeleid (EDO) van start,
met als doel het aantal deeltijdbanen voor zowel mannen als vrouwen te ver-
groten. Het gevolg was dat het aantal vrouwelijke deeltijders bij de overheid
toenam.
Ook beschrijft Van Doorne-Huiskes19 dat door sommige groeperingen uit de
vrouwenbeweging een herwaardering van zogenaamde vrouwelijke waarden
werd voorgestaan. ‘Erkenning, ook in maatschappelijke zin, van waarden als
kwetsbaarheid, emotionaliteit, warmte en coöperatie zou een grotere gelijk-
heid tussen mensen ten gevolge hebben. Feminisering van de samenleving,
aldus sommigen, vormt een noodzakelijke voorwaarde voor gelijkheid tussen
mannen en vrouwen.’
De SER bracht in 1979 een advies uit over de verbetering van de arbeids-
marktpositie van vrouwen. Er werd gepleit voor een uitbreiding van deeltijd-
banen en betere kinderopvang. De bestaande verdeling van vrouwen- en
mannenberoepen zou doorbroken moeten worden.
De Emancipatiekommissie kwam in 1980 met het ‘Advies Arbeid’ waarin 
vergaande maatregelen werden voorgesteld om de bestaande taakverdeling
tussen mannen en vrouwen en de daarmee gepaard gaande ongelijkheid in
posities te veranderen, zoals een algemene verkorting van de arbeidsdag tot
5 uur, waardoor iedereen betaald en onbetaald werk zou kunnen doen.
Vanaf 1981 streeft de overheid naar herverdeling van werk, in de vorm van
arbeidstijdverkorting19.
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onderwijs: explosieve groei deelname meisjes
De onderwijsdeelname van meisjes nam vanaf de jaren ‘70 op alle niveaus
toe. In 1976 bestond het aantal geslaagden voor vwo/havo/mavo – de mms
bestond niet meer – uit bijna evenveel meisjes als jongens20. Men probeerde
meisjes te stimuleren hun onderwijsachterstand in te halen: ‘Marie, word 
wijzer!’21;22 en ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’ of om niet-
traditionele vakken te kiezen: ‘Kies exact!’ Meisjes moesten veranderen in de
richting van jongens; hierop kwam later de kritiek dat aan de kwaliteiten die
meisjes zelf hadden geen aandacht werd besteed10.

horizontale seksesegregatie
Komter23 vat de ontwikkelingen met betrekking tot de emancipatie van 
vrouwen in de periode 1950-1980 als volgt samen. Er hebben zich ingrijpende
culturele en sociaaleconomische veranderingen voorgedaan: deelname van
vrouwen aan betaalde arbeid is vergroot, denkbeelden over de verhouding
tussen de seksen zijn geliberaliseerd, discriminatie van vrouwen in wetgeving
en overheidsbeleid is verminderd, mogelijkheden tot echtscheiding zijn 
verruimd, het opleidingsniveau van vrouwen is gestegen, het kindertal is
geslonken, er zijn grotere variëteiten in leefvormen ontstaan, maar wat
betreft machtsongelijkheid is er weinig veranderd. Op de arbeidsmarkt is er 
in kwalitatief opzicht nog weinig vooruitgang geboekt: de scheiding tussen
vrouwen- en mannenberoepen is nog nauwelijks afgenomen.

(Huisarts)geneeskunde

geneeskundestudenten: aantallen nemen toe
Als gevolg van de naoorlogse geboortegolf nam vanaf 1964 het aantal stu-
denten in het wetenschappelijk onderwijs fors toe, ook in de geneeskunde.
Men vreesde een overschot aan artsen24-27 en daarom werd in 1973 een 
numerus fixus ingesteld28.
Het aantal mannelijke eerstejaarsstudenten in de medische faculteiten was 
in 1976 twee keer zo groot als het aantal vrouwelijke20.

huisartsopleiding officieel van start
Het Academisch Statuut was net veranderd, waardoor de studie geneeskunde
verkort werd tot 6 jaar29. Als het artsexamen was afgelegd was men bevoegd
om geneeskundige handelingen te verrichten, maar nog niet zelfstandig.
Daartoe moest eerst een specifieke beroepsopleiding tot huisarts of specialist
gevolgd worden. Daarna mocht men pas als huisarts of specialist werken.
De Rijksuniversiteit van Utrecht ging in 1971 als eerste van start met een 
huisartsopleiding op vrijwillige basis. Rotterdam en de beide Amsterdamse
universiteiten volgden in 1972 resp. 1973; Groningen, Nijmegen en Maastricht
in 1974, met Leiden als hekkensluiter in 197530.
De huisartsopleiders waren veelal fulltime werkende solisten. De enkele 
vrouwelijke arts-assistent (A.A.) werd zonder veel problemen in opleiding
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genomen mits ze net als haar mannelijke collega’s gewoon haar werk deed
en geen uitzonderingspositie verlangde.

opleidingsplaatsen en werkgelegenheid
Veel jonge artsen konden niet meteen na hun artsexamen in opleiding tot
huisarts komen, de capaciteit stond niet in verhouding tot het aantal lief-
hebbers. Overigens deed in die tijd een aantal artsen de huisartsopleiding
onder het motto: ‘Baat het niet, het schaadt ook niet’. Ze gebruikten deze 
als parkeerstudie in afwachting van een opleidingsplaats in een ander 
specialisme. 
De Werkgroep Wachtende Huisarts-Assistenten werd opgericht en produceer-
de een rapport over de wachttijdproblematiek onder pas afgestudeerde 
artsen31;32.
Ook was het moeilijk voor jonge klaren om een huisartspraktijk te vinden.
Het was toen nog mogelijk je vrij te vestigen, maar een vestigingsbeleid33;34

was in de maak om de vestiging van huisartsen te reguleren.

overheidsbeleid: organisatie van de gezondheidszorg
De overheid probeert in deze periode de organisatie van de gezondheids-
zorg te kanaliseren: procedures moeten ontwikkeld worden om de groei van
de zorg in goede banen te leiden35. De regering voelt het als haar verant-
woordelijkheid een compleet zorgpakket voor alle burgers te organiseren.
Het maakbaarheidsideaal omvat niet alleen de omvang en kosten van de
gezondheidszorg, maar ook de herkenbaarheid van de gezondheidszorg. Zo
moet de huisarts gaan samenwerken met wijkverpleging en maatschappelijk
werk in wijkgezondheidscentra. De uitvoering van deze procedurewetgeving
komt echter niet goed van de grond.

plaats van de huisarts in de gezondheidszorg
Huisartsgeneeskunde wordt een specialisme met een eigen identiteit. Huis-
artsen krijgen een centrale plaats in de gezondheidszorg: de huisarts is de
gezinsarts met niet alleen aandacht voor somatische klachten, maar ook voor
psychische en sociale, kortom voor heel de mens. De huisarts verschaft de 
toegang tot de specialist en heeft daarmee een poortwachtersrol.
Hogerzeil36 schetst de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde tot dan toe.
Er is zijns inziens in de zeventiger jaren een nieuwe geneeskundig beroep
ontstaan onder de oude naam huisarts. Hij beschrijft hoe de specialist een
product is van de enorme toename van kennis en technologie in de genees-
kunde en de huisarts een product van het veranderend morbiditeitspatroon
en veranderde opvattingen over de rol van de huisarts bij de behandeling van
ziekten en gezondheidsklachten. Daarvóór behandelden artsen alleen ziek-
ten. Nu kwamen mensen ook met leefproblemen bij de huisarts, waarbij mee-
speelde dat de huisarts gemakkelijk toegankelijk was voor het gros van de
Nederlanders die via het ziekenfonds verzekerd waren en dat de rol van
dominee en pastoor afgenomen was. De huisarts was er voor de zieke mens
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en behandelde niet meer louter de ziekte. Gezondheidsklachten door onwel-
bevinden kunnen echter niet hetzelfde behandeld worden als ziekteklachten.
De huisarts heeft daarom op verschillende manieren geprobeerd hierop in 
te spelen: psychosomatische benaderingen, Balint-groepen, medisch-psycholo-
gische werkgroepen, samenwerking met maatschappelijk werk, aldus
Hogerzeil36. In de jaren zeventig was de invloed van de gedragswetenschap-
pen in opleiding en nascholing dan ook groot.

beroepsbeoefening
Methodisch werken werd gepropageerd, de hulpvraag van de patiënt stond
centraal. Het paternalisme in de geneeskunde moest afnemen en de toene-
mende medicalisering moest gestopt worden. Eerstelijnssamenwerking werd
belangrijk gevonden en gezondheidscentra waren in opkomst. De relatie
huisarts – specialist was niet optimaal. Het abortusvraagstuk stond op de
agenda en de eerste gastarbeiders dienden zich aan op het spreekuur. Van
een eerbiedwaardige, middelbare blanke man werd de huisarts een jonge,
bevlogen ‘ gezondheidswerker’ – nog wel overwegend man en blank.
Het merendeel oefende het vak solistisch vanuit het woonhuis uit, vaak met
ondersteuning van de echtgenote. Er werden lange dagen gemaakt, je was
huisarts van 8.00 tot 18.00 uur, dan ging de dienst pas in. Het belang van de
praktijk stond bovenaan. Waarneemregelingen waren er nog nauwelijks,
waardoor de dokter vaak ‘s avonds en ‘s nachts bereikbaar en beschikbaar
moest zijn. Bovendien moest je, zeker op het platteland, een achterwacht
thuis hebben.
De status van het huisartsenberoep daalt enigszins: stond in 1953 de huisarts
nog als tweede onder de hoogleraar op de beroepenladder37, in 1982 staat de
huisarts op de zesde plaats. Bij de medische beroepen staat de chirurg op
nummer 1. De huisarts heeft terrein verloren aan de medisch specialisten.
Wellicht, aldus de auteur, is dit de prijs die betaald moet worden voor een
meer gelijke relatie tussen huisarts en patiënt.

vrouwengezondheidsbeweging
Geïnspireerd door de vrouwenbeweging was er toenemend kritiek op de
manier waarop vrouwen in de gezondheidszorg behandeld werden. ‘Baas 
in eigen buik’ was de leus in de feministische strijd voor vrije abortus6. Het
landelijk comité ‘Wij vrouwen eisen’ bezette in 1976 de Bloemenhove (abor-
tus)- kliniek, die met sluiting bedreigd werd. Boeken met titels als ‘Je lichaam,
je leven’, ‘Het Lijf-boek voor vrouwen’ en ‘Voor onszelf’ werden gepubliceerd.
De Stichting VIDO werd in 1974 opgericht; dit resulteerde in praatgroepen
voor vrouwen in de overgang. Er werd een symposium in Rotterdam gehou-
den onder de titel: ‘Terug naar je lijf, of hoe tante Sjaan gedwongen werd
van de gezondheidszorg gebruik te maken en daar niet goed van werd’.
Bij het congres ‘Vrouw en arts’ van de VNVA in 1978 was de opkomst massaal.
De autoritaire en seksistische handelwijze van mannelijke artsen werd aange-
vallen, maar ook werd het beeld bekritiseerd dat veel artsen van vrouwelijke

21



patiënten hebben: zeurpieten met vage klachten die de deur van de huisarts
plat lopen – en een pot valium meekrijgen. Er ontstonden zelfhulpgroepen
als Vrouwen en Medicijngebruik, Stichting Eetverslaving, Vrouwen Zonder
Baarmoeder.
In Amsterdam-Oost werd in 1979 het eerste Nederlandse
Vrouwengezondheids Centrum (VGC) geopend met het doel vrouwen in staat
te stellen zeggenschap te hebben over haar eigen lijf en zelf verantwoorde-
lijkheid te nemen voor haar gezondheid. Een jaar later werd in Utrecht een
VGC geopend, dat in de medische wereld bekend is geworden door de vrou-
welijke huisartspraktijk Aletta die er in 1984 aan verbonden werd en die tot
doel had een nieuwe aanpak te ontwikkelen voor diverse
vrouwenproblemen38.

Vrouwelijke (huis)artsen

weinig carrièreperspectief voor vrouwelijke artsen
Uit een onderzoek in 197639 naar het beroepsleven van vrouwelijke academici
in de periode 1936-1976 in Nederland kwam wat de vrouwelijke artsen
betreft naar voren dat ca. 90% bij beroepsarbeid betrokken is, maar veelal in
banen met weinig status en weinig vooruitzichten. Een belangrijke verklaring
hiervoor is dat veel vrouwen ook gezinsverantwoordelijkheden hebben. In
tegenstelling tot andere gehuwde vrouwen is het percentage vrouwelijke
artsen dat werkt – al dan niet voortdurend en fulltime – hoog, ook al in de
vooroorlogse jaren. Geconcludeerd wordt dat zich in deze periode van 40 jaar
weinig grote veranderingen voorgedaan hebben in de patronen van gezins-
en beroepsverantwoordelijkheden van vrouwelijke artsen. Willen vrouwen
meer kansen in het beroepsleven krijgen dan moeten er de nodige verande-
ringen komen, o.a. met betrekking tot de taakverdeling binnenshuis en taaie
denkbeelden over de (on)geschiktheid van vrouwen voor vele sectoren van de
arbeidsmarkt, aldus de onderzoekers.
Lorber40 denkt daar anders over. Dat vrouwelijke artsen op de mindere posi-
ties terecht komen, met minder status en inkomen, heeft volgens haar vooral
te maken met de lagere status van vrouwen (en minderheden), die ervoor
zorgt dat ze niet-competitieve en lager gewaardeerde carrières kiezen.
Bovendien trekken professionals met een laag prestige (vrouwen en minder-
heden) eenzelfde soort patiënten aan (kinderen, vrouwen, psychiatrische
patiënten en armen), die op hun beurt het imago van deze professionals naar
beneden halen.
Volgens Lorber is een verklaring voor de lage status van vrouwelijke dokters
dat ze systematisch buiten de ‘old boys’ netwerken worden gehouden en niet
toegelaten worden tot de prestigieuze specialismen en ‘inner circles’ van de
Amerikaanse medische bolwerken.
Ze heeft nog geen antwoord op de vraag of de overheersende mannelijke
normen en waarden (vechtmentaliteit, technische competentie en individuele
verantwoordelijkheid) onlosmakelijk met het medisch ambacht zijn verbon-
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den of dat ze er door witte middle-class mannelijke dokters in Amerika zijn
ingebracht.

aantal vestigingen van vrouwelijke huisartsen neemt langzaam toe
In diverse rapporten werd door het Nederlands Huisartsen Instituut (NHI) aan-
dacht besteed aan de (positie van) de Nederlandse vrouwelijke (huis)arts. Zo
heeft Groenewegen41, uit gegevens van de huisartsenregistratie, een overzicht
gemaakt van de situatie van vrouwelijke huisartsen in de periode 1970-1979.
In de tweede helft van de jaren zeventig is het percentage vrouwen dat van
de huisartsopleiding komt circa 21%, dat komt overeen met het percentage
vrouwen dat het artsexamen haalt. Het percentage mannen dat zich vestigt 
is echter 3 keer zo hoog. Vrouwelijke huisartsen komen vaker in een assistent-
schap terecht; het is voor hen een min of meer vaste baan, terwijl een 
assistentschap voor mannen vaak een proefperiode is met het oog op associa-
tie of overname. Het percentage vrouwen dat geen vestigingsplannen heeft is 
3 keer zo hoog als het percentage mannen. Het is echter niet zo dat vrouwen
vaker de huisartsopleiding volgen zonder het expliciete doel zich als huisarts
te vestigen.
In de door Groenewegen onderzochte periode is het percentage vrouwen dat
zich vestigt flink gestegen. In 1980 werkt bijna de helft van hen in deeltijd.
Veel vrouwen doen samen met hun echtgenoot praktijk, maar dat aantal
neemt af: 60% in 1970 en 40% in 1980. Ook wordt er minder in solopraktij-
ken gewerkt. In 1980 bedraagt het aantal vrouwelijke solisten 30%.
Wat uittreden betreft: het verloop onder vrouwelijke huisartsen is iets hoger
dan onder mannelijke (5,72% vs. 4,37%), een deel van de vrouwen stopt om
zich aan het gezin te wijden. De mannen gaan wat vaker een andere functie
vervullen, aldus, nog steeds, het rapport van Groenewegen.

huisartsenvak moeilijk te combineren met zorgtaken
Het enige Nederlandse promotieonderzoek in deze periode over vrouwelijke
artsen is dat van Hermann42, dat op initiatief van de VNVA tot stand is ge-
komen. Haar proefschrift is verschenen in 1984, maar heeft betrekking op
vrouwelijke artsen rond 1980.
In een eerder artikel schrijven Rutgers van der Loeff-Manschot en Van Gastel-
Hermann1 dat vrouwelijke artsen weliswaar bijna altijd werken als arts, maar
meestal niet in de specialisatie van voorkeur. Zo komen vrouwen voor on-
geveer 50% terecht in de ‘overige medische beroepen’, zoals CB-arts, en
meestal in deeltijd. Zij wijten dit aan indirecte discriminatie op grond van
sekse. Het is volgens de geldende – op het mannelijk beroepspatroon 
gebaseerde – normen niet goed mogelijk zorg voor huishouden en gezin 
te combineren met het volledig uitoefenen van een medisch beroep.
Hermann42 stelt op grond van haar onderzoek dat de bestaande onderverte-
genwoordiging van vrouwen in de huisartsgeneeskunde zal blijven bestaan,
niet zozeer vanwege de geringere deelname aan de opleiding, maar vooral
omdat de meest gangbare vorm van beroepsbeoefening in die tijd – een zelf-
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standige vrije vestiging – voor vrouwen kennelijk zeer moeilijk te realiseren is
vanwege haar gezinstaken. Huisartsgeneeskunde is een ‘mannenberoep’,
waarin deeltijdwerken niet mogelijk is, continue beschikbaarheid vereist is, de
partner geacht wordt mee te werken en fiscale/verzekeringstechnische rege-
lingen op de man als kostwinner zijn afgestemd. (Gehuwde) vrouwelijke arts-
en zijn daarom geneigd voor de zogenaamde ‘vrouwenberoepen’ te kiezen.
Een buitenlandse studie43 laat eenzelfde problematiek zien. Twee cohorten
afgestudeerde vrouwelijke artsen zijn gevolgd. Beide cohorten tonen het
voor de UK en de USA karakteristieke ‘bimodale’ patroon wat praktiseren
betreft, met pieken op de leeftijden van begin 20 en eind 40 en een dal rond
de 30. De auteur stelt dat het nog steeds de verantwoordelijkheid van de
vrouw is om voor kinderen en huishouden te zorgen en dat, als dit niet veran-
dert, vrouwen in het nadeel blijven bij beroepen die het mannelijke carrière-
model volgen. Er zou meer en betere gelegenheid gecreëerd moeten worden
om vrouwen tijdelijk uit het arbeidsproces te laten gaan en weer te laten 
herintreden.

de ‘problematiek’ van de vrouwelijke arts: belemmeringen bij vestiging en 
bij beroepsbeoefening
In 1978 verschijnt een aantal artikelen in Medisch Contact44-47, van de hand 
van vrouwelijke auteurs, over vrouwelijke artsen en belemmeringen bij de
beroepsbeoefening. Dit ter gelegenheid van het feit dat Aletta Jacobs 100
jaar geleden de eerste Nederlandse vrouwelijke arts werd. In enkele latere
artikelen wordt ook door mannelijke auteurs ‘de problematiek van de vrou-
welijke arts’ zijdelings te berde gebracht; het gaat dan bijvoorbeeld over het
feit dat vrouwen niet kunnen werken op de gewenste plekken omdat ze
geweigerd worden door specialistopleiders48, over het probleem dat een man-
nelijke partner van een vrouwelijke huisarts geen achterwacht wil zijn49 of dat
een ongehuwde vrouw vanwege het ontbreken van een achterwacht niet
opgenomen wordt in een maatschap50. Overigens roeren de echtgenotes van
de mannelijke huisartsen zich ook: zij willen erkenning voor het werk dat zij
in ‘s mans praktijk doen.
Vanaf 1978 ijvert de VNVA volhardend voor aandacht voor de arbeidspositie
van de vrouwelijke arts. De vereniging gaf in datzelfde jaar het NHI opdracht
een voorstel te schrijven voor een onderzoek naar de positie van de vrouwelij-
ke arts51. Men constateerde grote verschillen in aantallen vrouwen en mannen
die zich vestigen en noemde een aantal mogelijke belemmeringen. Een
onderscheid werd daarbij gemaakt tussen belemmeringen bij het verwerven
van een arbeidsplaats (de invloed van de partner, de welwillendheid van zit-
tende huisartsen om hun praktijk aan een vrouw over te dragen, de houding
van bemiddelingsbureaus en financiers, belastingtechnische problemen) en
belemmeringen bij de uitoefening van het werk (combinatie werk en gezin,
het realiseren van een telefoonwacht, ziekte van de kinderen, het op peil
houden van vakkennis en vaardigheid bij tijdelijke vermindering van de
beroepsmatige activiteiten, de verhouding met de patiëntengroep).
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deeltijdopleiding en -werk worden mondjesmaat toegestaan
Het blijkt steeds weer, ook uit de buitenlandse onderzoeksliteratuur, dat 
vrouwen werk zoeken in dienstverband en met vaste uren. Dat soort banen
zijn er in deze jaren nauwelijks te vinden in de specialistische of huisarts-
geneeskunde. Sommige auteurs vinden dat door parttime banen en opleidin-
gen te scheppen vrouwen juist in de traditionele hoek gedwongen worden.
Het British Medical Journal (1976) meent dat het teveel kost als vrouwen hun
beroepsactiviteiten onderbreken: ze moeten geen uitzonderingspositie krij-
gen. Er zijn genoeg baantjes voor ze in minder veeleisende specialisaties.
Desondanks klinkt de roep om deeltijdopleiding en -werk46;52. De VNVA maakt
zich hier sterk voor53;54 en lobbyt bij de EEG in Brussel om de opleiding tot spe-
cialist en huisarts in deeltijd mogelijk te maken. Het Europese Parlement
spreekt uit dat er aanvaardbare oplossingen gevonden moeten worden voor
de vrouwelijke arts met kleine kinderen die zich wenst te specialiseren. De
KNMG houdt daarom in 1973 een enquête onder de medisch-wetenschappe-
lijke verenigingen die de zeggenschap over de inrichting van de opleidingen
hebben. Zij blijken half voor en half tegen een deeltijdopleiding, de regle-
menten zullen derhalve niet worden aangepast. Het Centraal College is wel
bereid het voor de betreffende artsen mogelijk te maken – van geval tot
geval te beoordelen – een gedeelte van de opleiding in deeltijd te volgen. 
De toestemming van de opleider en de SRC/HRC is hiervoor vereist.
Mede dankzij de inspanningen van de VNVA beginnen in november 1981 
24 A.A.’s aan een parttime huisartsopleiding in Utrecht. Men doet niet 
1, maar 2 jaar over de opleiding55. Overigens zijn het niet alleen vrouwen die 
de deeltijdopleiding volgen.

speerpunten van beleid en acties om belemmeringen weg te nemen
In 1979 brengt de VNVA – nu vrouwen in grotere getale buiten het kleine
‘vrouwelijke artsendomein’ willen werken en goed zichtbaar wordt wat de
barrières zijn – een beleidsnota uit met de speerpunten voor de komende
jaren. Dit zijn gelijke arbeidsmogelijkheden, gelijke rechtspositie, bevordering
herintreding, deeltijdmogelijkheden in werk en opleiding, evenredige verte-
genwoordiging in bestuur en beleid, selectieve bevordering van aanstelling
van vrouwen in leidinggevende functies.
De LAD (Werkgroep arbeidspositie vro+uwelijke artsen in dienstverband) komt
in 1980 met soortgelijke aanbevelingen56. N.a.v. het LAD rapport werd in 1980
door de KNMG een commissie ingesteld om de problemen van alle vrouwelij-
ke artsen in kaart te brengen.
In 1981 wordt op initiatief van enkele vrouwelijke huisartsen de Werkgroep
Vrouwelijke Huisartsen der LHV opgericht met als taken: 
(1) inventariseren van vestigingsproblemen van vrouwelijke huisartsen en
adviseren over oplossingen daarvoor en (2) beschrijven van de specifieke
inbreng van vrouwelijke huisartsen in de gezondheidszorg en aangeven van
nut en noodzaak hiermee rekening te houden bij de spreiding van de huis-
artsenzorg. 
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De tweede taak werd vooralsnog niet geaccepteerd, de specifieke inbreng
van mannen was toch ook niet beschreven. Vrouwelijke huisartsen willen
dezelfde kansen hebben als hun mannelijke collegae en ook bij vestiging zal
eenzelfde gelijkwaardigheid moeten gelden57-60.
In ingezonden brieven in Medisch Contact wordt door vrouwelijke artsen de
verzekeringsproblematiek rondom zwangerschap aangezwengeld61;62. Ook
ongelijkheid bij de pensioenregeling voor mannen en vrouwen is velen een
doorn in het oog. Genoemde Werkgroep Vrouwelijke Huisartsen beijvert zich
om de ongelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen op het
gebied van fiscale regelingen, pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring op te heffen en om een goede zwangerschapsregeling te krijgen57;63. Een
vrouw werd kennelijk en vanzelfsprekend niet geschikt geacht een praktijk te
voeren; al dit soort regelingen, vestigingsvormen en wetten waren toegesne-
den op de man als enige beroepsbeoefenaar en kostwinner.

26



Samenvatting 1973-1982
De maatschappij veranderde drastisch in deze periode. Er werd gestreden
voor emancipatie van vrouwen, homoseksuelen en etnische minderheden. Het
kostwinnersbeginsel verloor terrein, de arbeidsparticipatie van vrouwen nam
toe, discriminatie van vrouwen in wetgeving en overheidsbeleid verminderde,
het opleidingsniveau van vrouwen steeg. De scheiding tussen vrouwen- en
mannenberoepen nam echter nauwelijks af en het overheidsbeleid, gericht
op gelijke kansen, had wel als effect dat meer vrouwen (parttime) gingen
werken, maar niet dat meer mannen zorgtaken op zich namen.
Er was grote belangstelling voor de geneeskundestudie, bij mannen en bij
vrouwen. Medio zeventiger jaren was het aantal mannelijke geneeskunde-
studenten twee keer zo groot als het aantal vrouwelijke. De werkgelegenheid
voor artsen nam af.
De huisartsgeneeskunde maakte een proces van emancipatie en identiteits-
ontwikkeling door. De huisarts kreeg een centrale plaats in de gezond-
heidszorg, was de poortwachter voor de specialistische geneeskunde. De 
traditionele wijze van praktijkvoering was een solopraktijk met een mee-
werkende echtgenote, die de achterwachtfunctie vervulde, maar andere 
praktijkvormen zoals gezondheidscentra waren in opkomst.
Geïnspireerd door de vrouwenbeweging was er toenemend kritiek op de
manier waarop vrouwen in de gezondheidszorg behandeld werden; de 
veronderstelde autoritaire en seksistische handelwijze van mannelijke artsen
kwam onder vuur te liggen en bracht vrouwelijke artsen nader tot elkaar.
Vrouwelijke (gehuwde) artsen hebben altijd in groten getale deelgenomen
aan het arbeidsleven in tegenstelling tot de rest van de vrouwelijke beroeps-
bevolking in Nederland, maar het was voor vrouwen niet gemakkelijk het
door hen gewenste beroep binnen de door mannen gedomineerde medische
wereld uit te oefenen. Hoewel het aantal vrouwen dat de huisartsopleiding
volgde toenam, stond het aantal vrouwen dat zich vestigde niet in verhou-
ding daarmee. Er waren in die tijd voor vrouwen allerlei ongunstige regelin-
gen die het zelfstandig uitoefenen van het vak niet bevorderden. Het was
zelfs moeilijker om het beroep van huisarts uit te oefenen dan dat van specia-
list, omdat er vrijwel geen mogelijkheden waren om in loondienst en in 
deeltijd te werken. Huisartsgeneeskunde was duidelijk een ‘mannenberoep’.
Hiernaast worden als oorzaak voor de geringere carrièrekansen van vrouwen
de gezinstaken genoemd, die de vrouw in Nederland nog altijd geacht wordt
op zich te nemen. Als oplossing wordt, naast het uit de weg ruimen van 
allerlei vrouwonvriendelijke regelingen, vergroten van de mogelijkheden tot
deeltijdopleiding- en werk gezien. Hiermee werd aan het eind van dit eerste
decennium, toen het aantal vrouwelijke artsen gestaag groeide, een begin
gemaakt. De beroepsgroep zelf heeft andere prioriteiten en bekommert zich
weinig om de vrouwelijke huisarts. De naam van de KNMG-Commissie
‘Problematiek van de vrouwelijke arts’ spreekt voor zich. De vrouw is het 
probleem of heeft het probleem, die moet zo nodig werken!
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4.2 1983-1992

Maatschappelijke ontwikkelingen

economische crisis en herverdeling van arbeid
In de jaren ‘80 verslechterde de economische situatie in Nederland, de werk-
loosheid groeide. Dit ging gepaard met bezuinigingen en een bezinning van
de overheid op haar taken. Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid
werd het doel en een verschuiving van het gelijkheidsperspectief naar het
zelfstandigheidsperspectief: het moest voor iedereen mogelijk worden
beroepsarbeid en zorgtaken te combineren19. Arbeidsduurverkorting, meer
deeltijdbanen en -opleidingen, ouderschapsverlof en individualisering van
inkomens, belasting en uitkeringen waren de middelen. Kinderopvang zou
een basisvoorziening moeten zijn.
In het boekje ‘Vrouwen veranderen’64, gebaseerd op ‘De sociale atlas van de
vrouw’ 198365, worden enkele maatregelen genoemd. Zo is er een project
Vrouwen en Werkgelegenheid, gericht op het vergemakkelijken van herin-
trede van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ook zijn er speciale projecten voor 
meisjes die een ‘mannenberoep’ willen leren. De arbeidsparticipatie van 
vrouwen neemt ondanks de stijgende werkloosheid toe, vooral in deeltijd 
en op tijdelijke contracten.
Desondanks slaagt het overheidsbeleid maar ten dele, er is nog veel (verbor-
gen) werkloosheid onder vrouwen, hoge posities bij de overheid worden nog
steeds ingenomen door mannen en deeltijdbanen door vrouwen64.
Van Doorne-Huiskes19;66 stelt dat de plaats van de vrouw t.o.v. mannen in de rij
van potentiële werknemers niet zal veranderen, tenzij mannen achterblijven
in scholingsgraad of als er maatregelen getroffen worden die vrouwen een
ruimere toelating tot de arbeidsmarkt garanderen, zoals positieve discrimina-
tie of quoteringssystemen.

positieve actie
Een voorbeeld van dit laatste is ‘positieve actie’, een voorkeursbehandeling
voor vrouwen bij sollicitaties. Dit werd in de tweede helft van de tachtiger
jaren in het kader van het emancipatiebeleid o.a. op universiteiten gepropa-
geerd. Positieve actie is een samenhangend geheel van maatregelen die in
een arbeidsorganisatie genomen worden om binnen een redelijke termijn
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in alle functies te bereiken67. De
quoteringregeling geldt tot het gestelde percentage, gebaseerd op het aan-
bod op de arbeidsmarkt, gehaald is; op termijn is het streven een evenwichti-
ge man-vrouw verdeling in alle functies te bereiken (tussen de 40 en 60%)68.
Hiertegen wordt uiteraard verzet gepleegd. Voorkeursbehandeling van vrou-
wen zou tot kwaliteitsverlies leiden. Voorstanders komen hier weer tegen in
‘t geweer en wijzen op seksestereotypering en seksisme die in selectieproce-
dures altijd een grote rol hebben gespeeld69.
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horizontale seksesegregatie
De scheiding tussen mannen- en vrouwenberoepen is sinds 1971 wel enigszins
afgenomen, maar vooral omdat mannen in vrouwenberoepen terechtkwa-
men; twee keer zoveel mannen gingen naar een vrouwenberoep als vrouwen
naar een mannenberoep, aldus Ott70;71. Zij vindt dit niet zo’n gunstige ontwik-
keling, het vermindert de werkgelegenheid voor vrouwen en mannen nemen
de leidinggevende posities van vrouwen over. De intrede van mannen in ver-
zorgende beroepen moet drastisch ingeperkt worden, want dan kun je ze
gemakkelijker tegenhouden bij de hogere posities. Ott baseert deze uitspraak
op een onderzoek bij de politie in Boston waaruit bleek dat een quotering
van aanvangsfuncties – in het kader van bevordering van arbeidsplaatsen
voor minderheden – veel plaatsen voor minderheden en weinig interne 
conflicten opleverde, terwijl quotering voor hogere posities niet veel plaat-
sen, maar wel veel conflicten genereerde, omdat men precies wist wie er
gepasseerd waren.
Faber72 komt op grond van haar analyses van de cijfers tot een andere conclu-
sie: de toegenomen vertegenwoordiging van mannen binnen vrouwenberoe-
pen is niet het gevolg van verdringing van vrouwen uit de vrouwenberoepen
door mannen.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte in 1988 een
voorlichtingscampagne om de seksesegregatie te doorbreken onder het
motto Vrouwen gezocht voor ‘mannenwerk’. Dit had niet veel succes, de
scheiding tussen mannen- en vrouwenwerk bleef hardnekkig in stand73. Ook
verdienen vrouwen – 20 jaar nadat de Wet Gelijk Loon van kracht werd – nog
steeds niet hetzelfde salaris voor hetzelfde werk als mannen; zij verdienen
gemiddeld 30% minder en dit verschil neemt toe naarmate het opleidings-
niveau hoger wordt73.

economische zelfstandigheid door opleidingsniveau van meisjes op te krikken
De generatie jongens en meisjes die na 1990 18 jaar wordt, moet economisch
zelfstandig worden, staat te lezen in het Sociaal Cultureel Rapport 198874. De
door de regering nagestreefde emancipatoire doelstellingen – gelijke en
gelijkwaardige deelname van vrouwen aan betaalde arbeid, gelijke inkomens-
verdeling voor mannen en vrouwen – zullen echter niet op korte termijn
bereikt worden. Een van de oorzaken is het verschil in opleidingsniveau 
tussen jongens en meisjes, aldus het rapport.
Wel is het zo dat het merendeel van de meisjes in 1988 zichzelf als werkende
moeder ziet75, een omslag vergeleken met het toekomstbeeld van hun eigen
moeders.
Het verschil in onderwijsparticipatie tussen mannen en vrouwen verdwijnt in
de jaren tachtig nagenoeg geheel75. In 1985 begonnen 60% jongens en 40%
meisjes aan een universitaire studie76.
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arbeidsparticipatie vrouwen neemt toe, aandeel mannen in zorgtaken
nauwelijks
Evaluatieonderzoek van het emancipatiebeleid omstreeks 1990 geeft aan dat
er wat arbeidsparticipatie van vrouwen betreft wel vooruitgang is geboekt,
maar weinig op andere fronten zoals de kwaliteit van de arbeid van vrouwen
en de verdeling van zorg voor kinderen en huishouden77. In het beleid is te
weinig aandacht voor de ontwikkeling van jongens en mannen en het door-
breken van de traditionele beeldvorming. De ontplooiingskansen van vrou-
wen worden hierdoor belemmerd. Nieuw beleid mikt o.a. op vergroting van
de zorgverantwoordelijkheid van mannen. Maar er is nog steeds weerstand
tegen het afschaffen van kostwinnerbeschermende maatregelen. Binnen de
Europese Gemeenschap blijkt Nederland het grootste aantal vrouwelijke deel-
tijders te hebben in 1990. De organisatie van de betaalde arbeid moet
nadrukkelijker bij het vraagstuk van de herverdeling van de onbetaalde taken
worden betrokken, aldus van Doorne-Huiskes. Arbeid is in de loop van de
jaren als vanzelfsprekend georganiseerd op basis van werknemers die zich
volledig aan hun arbeidstaak kunnen wijden. Dat werknemers ook zorgver-
antwoordelijkheid hebben is (nog) geen onderdeel van de organisatie van
arbeid geworden.

(Huisarts)geneeskunde

werkgelegenheid
Ook voor artsen was de werkgelegenheid in deze periode niet florissant.
De LBB hield in 1985 een enquête onder in het jaar daarvoor in Leiden en
Amsterdam afgestudeerde basisartsen over hun arbeidssituatie en toekomst-
perspectieven. Nog geen 10% van de respondenten lukt het binnen een half
tot anderhalf jaar na afstuderen een opleidingsplaats te bemachtigen, waar-
bij de vrouwen relatief sterk ondervertegenwoordigd zijn. Er is een stuwmeer
van wachtende basisartsen ontstaan. Van degenen die wel werk hebben, is
een derde agnio. Dit soort betrekkingen zonder veel toekomstperspectief –
de gewerkte tijd telt niet mee als opleidingstijd – wordt voornamelijk door
vrouwen vervuld78. Diverse clubs, zoals de commissie Werkgelegenheid van de
LBB78, de LAD en de Stichting Werkgelegenheid Geneeskundigen (SWG)79, zijn
actief bezig om het probleem onder de aandacht te brengen en om oplossin-
gen aan te dragen. Oplossingen in de sfeer van herverdeling van arbeid en
inkomen door normalisering van de werkweken van meer dan 70 uur naar bij
voorkeur 40 uur en pensionering op 65-jarige leeftijd, in deeltijd werken, een
vestigingsbeleid met praktijkverkleining en hulpmiddelen zoals een vacature-
bank en een uitzendbureau voor artsen. Uiteraard waren er bezwaren tegen
een kortere werkweek; deze gingen over discontinuïteit in de zorg, patiënten
die het liefst altijd dezelfde dokter aan hun bed zouden willen hebben en
financiële zaken80.
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De Initiatiefgroep Progressieve Huisartsen vond dat de LHV teveel de 
belangen behartigde van de zittende huisartsen en te weinig die van de 
praktijkzoekende huisartsen. Hierover werden in Medisch Contact soms 
heftige discussies gevoerd81;82.
De Beleidsadviescommissie Werkloze en Praktijkzoekende Huisartsen van 
de LHV hield in 1988 een telefonische enquête onder 275 huisartsen, een 
aselecte steekproef uit het totale bestand praktijkzoekende huisartsen (570)
dat door het NIVEL wordt beheerd. Een heel kleine minderheid blijkt hele-
maal zonder werk te zitten. De helft heeft werk waarvoor men opgeleid is83.
Het kan verkeren. Eind jaren tachtig, begin jaren negentig, wordt alweer
gewag gemaakt van een tekort aan waarnemers84 en aan bepaalde specialis-
ten85.
In ‘89 waarschuwt Hingstman86;87 dat er in de toekomst mogelijk een tekort
aan huisartsen ontstaat. Kennelijk zag men in Groot-Brittannië wat het 
artsentekort betreft de bui ook al hangen, want er wordt gepleit voor onder-
steuning van vrouwen bij herintreding en het voor vrouwen aantrekkelijker
maken om de huisartsopleiding te gaan volgen88.

overheidsbeleid
Het totaal aantal geneeskundigen verdubbelt tussen 1971 en 198889.
Kostenbeheersing van de gezondheidszorg wordt belangrijker in het over-
heidsbeleid35. Het vertrouwen in overheidsregulering neemt echter af. In 1986
wordt de commissie Dekker ingesteld die een plan ontwikkelt waarin finan-
ciers en zorgaanbieders omvang en kosten van voorzieningen moeten regelen
in de hoop dat marktmechanismen de gezondheidszorg wel doelmatig kun-
nen reguleren. De verzekeraars worden zo een belangrijke tegenspeler van
de medische professie.

meer vrouwen dan mannen gaan geneeskunde studeren
Vanaf 1984 schrijven zich meer vrouwen dan mannen in als geneeskunde-
student. In 1988 is het percentage vrouwelijke eerstejaars groter dan 60%85.
Vrouwen worden vanwege hogere cijfers eerder ingeloot, maar er melden
zich ook minder mannen aan voor de geneeskundestudie90.
Volgens Stegeman91 heeft de verminderde belangstelling van mannen voor 
de geneeskunde in de VS te maken met de hoge kosten van de geneeskunde-
studie, de slechter wordende economische perspectieven, de afname van de
professionele autonomie door de toenemende macht van verzekeraars en de
uitdijende verzekeringstechnische bureaucratie.
Dat minder mannen zich in Nederland inschrijven voor geneeskunde zou, zo
wordt gesuggereerd, enerzijds te maken hebben met de geringere carrière-
kansen ten gevolge van de verminderde werkgelegenheid in de medische sec-
tor, anderzijds met een statusdaling van het medische beroep, die overigens
niet voor alle specialisaties geldt. Wellicht speelt de roep om arbeidstijdver-
korting en deeltijdwerk een rol: als je beroep niet meer allesoverheersend is,
gaat het heroïsche er een beetje af en dan vinden mannen het minder aan-
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trekkelijk; voor vrouwen wordt het, als normale werktijden mogelijk zijn,
daarentegen aantrekkelijker.

daling van status en inkomen?
Spreeuwenberg haalt zich in 1990 in een redactioneel in Medisch Contact92 de
woede van een groep vrouwelijke huisartsen93;94 op de hals door te opperen
dat het feit dat een groter aantal vrouwen kiest voor het medisch beroep
voor een groot deel bepaald wordt door een verminderde aantrekkelijkheid
van het beroep voor mannen. ‘De keuze arts te worden is in het verleden
ongetwijfeld mede bepaald door het aureool van welvaart, kracht, mannelijk-
heid en zelfstandigheid waarmee het artsenberoep was omgeven.’ Maar het
inkomen is niet denderend, de opleiding duurt lang, de werktijden zijn
ongunstig, er zijn veel regels en de reddersfantasieën komen ook niet uit.
Positief aan deze ontwikkeling vindt hij dat vrouwen de kwaliteit kunnen 
verbeteren, maar negatief is dat een toename van het aantal vrouwen in een
beroep een daling van het inkomen tot gevolg zal hebben.
Kennelijk zien vrouwen dit gevaar ook, want in een terugblik op 10 jaar vrou-
wengezondheidszorg stelt een van de medewerksters dat Stichting Aletta er
voor waakt ‘dat feminisering van de gezondheidszorg niet de betekenis krijgt
van daling van status en lonen’95.

mogelijke verklaringen
Reeds in 1968 stelde Sullerot96 dat het meer met economische en politieke
belangen en heersende opvattingen over vrouwenarbeid te maken heeft of
vrouwen werken, dan met motivatie en capaciteiten van vrouwen zelf. Zij
komt met de theorie dat mannenbanen altijd pas voor vrouwen opengesteld
zijn wanneer deze banen iets van hun aanzien of macht hadden ingeboet.
Mannen willen de best betalende en meest aanziengevende functies vervul-
len. Ook anderen noemen dit fenomeen7;97. Opvallend is dat de toename van
het aantal vrouwen door sommige auteurs als oorzaak van de devaluatie van
het beroep wordt genoemd, maar door andere als gevolg: doordat de status
van het beroep daalt, stromen er meer vrouwen toe23;98.
Een van de verklaringen99 voor een relatieve daling in het prestige van de
huisarts is de samenstelling van de beroepsgroep naar sekse en dienstver-
band. Afhankelijkheid van een werkgever, werken in dienstverband werken
dus, resulteert in een lagere plaats op de prestigeladder. Ook de sekse van de
beroepsbeoefenaar weegt nog altijd mee bij het oordeel over het aanzien dat
wordt toegekend aan de personen die dit beroep uitoefenen en daarmee ook
aan het beroep zelf. Beroepen die door vrouwen worden gedomineerd genie-
ten in het algemeen minder status dan de ‘manlijke’ beroepen. De toename
van het percentage vrouwelijke huisartsen zou mede verantwoordelijk kun-
nen zijn voor de (lichte) daling op de beroepsprestigeladder, aldus Sixma 99.
Een andere verklaring is een verandering in de maatschappij: naarmate aan
economische waarden een groter belang wordt gehecht zullen wetenschap-
pelijk-technische beroepen in aanzien stijgen en de overige academische
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beroepen in aanzien dalen. Het huisartsenberoep kan worden beschouwd als
een van de academische beroepen waaraan status werd toegeschreven op
basis van traditie en opleiding.
Faber komt op grond van haar onderzoek100;101 tot de conclusie dat je niet
zomaar kunt zeggen dat beroepen waarin vrouwen oververtegenwoordigd
zijn een lagere status hebben dan beroepen waarin mannen oververtegen-
woordigd zijn.

arbeidsethos verandert
In deze periode verandert de houding van aanstaande artsen ten opzichte
van werk.
Dijkstra102;103 stuurde een vragenlijst naar eenderde van de in 1990 afgestu-
deerde artsen. Vrouwen houden eerder rekening met de toekomstige gezins-
situatie dan mannen, dat blijkt ook uit hun keuze voor een specialisme. Zowel
mannen als vrouwen vinden het belangrijk zelfstandig te kunnen werken,
werken het liefst in loondienst en hechten veel belang aan samenwerking en
overleg met collega’s. Volgens de basisartsen zou er structureel een kortere
werkweek moeten komen; deze zou niet alleen de kwaliteit van het individu-
ele functioneren van artsen ten goede komen, maar ook de kwaliteit van de
gezondheidszorg. Daarnaast komt er meer tijd voor een privé-leven. Ook zal
de arbeid anders georganiseerd moeten worden, o.a. deeltijdwerken en flexi-
bele werktijden zouden mogelijk moeten zijn. In de organisatie van de
geneeskunde wordt nog te vaak verondersteld dat de partner van de arts zich
indirect met diens beroep bezighoudt.
De specialisten en opleiders zien wel wat in de argumenten voor een kortere
werkweek104, maar tegelijkertijd wordt benadrukt ‘dat de medisch specialist
niet alleen een beroep heeft, maar ook een professie’. De praktijk blijft de
beste leermeester en hard werken vormt een noodzakelijk bestanddeel van
de opleiding105.
Basisartsen vinden ook dat de werkgever een organisatorische en financiële
taak heeft ten aanzien van voorzieningen rondom zwangerschap, ouder-
schapsverlof en kinderopvang; het is niet meer alleen de verantwoordelijk-
heid van de ouders. In haar rapport ‘Strijd om tijd’103 constateert Dijkstra 
dan ook dat de tijd voorbij is dat artsen al hun tijd aan hun beroep willen
besteden. Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. Omdat de vrouwen
getalsmatig in de meerderheid raken zal de arbeidsorganisatie moeten veran-
deren, wil een combinatie met kinderen mogelijk worden106. In het arts-
enberoep zijn de cultuur en de taakstelling echter zeer bepalend voor het
realiseren van een verandering. Het alternatief is dat vrouwen afzien van 
kinderen of kiezen voor specialismen waar een combinatie wel mogelijk is.
Dit zijn geen gunstige opties103.

ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde
Uit onderzoek van Faber blijkt dat mannelijke artsen vanaf 1962, relatief
gezien, steeds minder vaak huisarts worden89. Van 39% in 1962 tot 25% in
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1981. Deze afname zet zich hierna voort. In absolute zin neemt het aantal
mannelijke huisartsen overigens wel toe. Ook bij de vrouwelijke artsen neemt
in die periode het deel dat huisarts wordt percentueel af. Daarna neemt het
echter weer toe. In 1988 is het percentage vrouwelijke geneeskundigen dat
als huisarts geregistreerd wordt 8% tegen 22% van de mannelijke genees-
kundigen.

In 1983 wordt het Basistakenpakket van de huisarts gepresenteerd, dat jaren-
lang de ‘bijbel’ is voor opleiding en nascholing. In 1985 gaat de Commissie
Curriculum Constructie (meerjarige) Beroepsopleiding tot Huisarts – een geza-
menlijk project van alle huisartsinstituten – aan het werk. In een aantal rap-
porten worden de componenten van een nieuw curriculum voor de huisarts-
opleiding beschreven, waarvan het einddoel is het beheersen van het LHV-
Basistakenpakket door de huisarts-in-opleiding. De opleiding zou drie jaar
moeten duren. Begin 1988 wordt de opleiding tot 2 jaar verlengd, het defini-
tieve besluit over de duur wordt uitgesteld.
In deze periode staan sommige huisartsopleiders toch nog tamelijk afwijzend
tegenover een vrouwelijke arts-assistent in opleiding; als argument worden
zaken aangevoerd als de vrouwelijke A.A. heeft geen achterwacht, de patiën-
ten zijn geen vrouwelijke dokter gewend, de echtgenote van de opleider
heeft bezwaren98;107.
In 1990 wordt de eerste, en voorlopig laatste, vrouwelijke hoogleraar 
huisartsgeneeskunde in Groningen benoemd: Betty Meyboom – de Jong.
Het NHG begint in 1987 met de ontwikkeling en implementatie van
Standaarden, bedoeld om wetenschappelijk gefundeerde richtlijnen te geven
voor diagnostiek en behandeling van bepaalde klachten in de huisarts-
praktijk.
In de huisartspraktijk is aandacht voor de (terminale) thuiszorg door de 
huisarts, de kwaliteit van de zorg en grenzen aan de zorg.
De praktijkuitoefening is wat gemakkelijker geworden: de meewerkend 
echtgenote is vervangen door een dokterassistente en de dienst gaat al 
om 17.00 uur in, zodat er geen achterwacht nodig is. Er komen waarneem-
groepen, waardoor het aantal diensten vermindert.

beroepsbeoefening, deeltijdwerk en -opleiding
In een rapport van de KNMG-commissie Problematiek van de vrouwelijke arts
uit 1983108 wordt beschreven dat er evidente belemmeringen voor deelname
van vrouwelijke artsen aan vooral de huisartsgeneeskunde en de specialisti-
sche geneeskunde bestaan. Naar aanleiding hiervan breekt Van Es in een
redactioneel in Medisch Contact109 een lans voor de mogelijkheid om in deel-
tijd en in dienstverband te werken. In deze tijd van arbeidskrapte zijn niet
alleen vrouwen hierbij gebaat, maar ook mannen. Hij vindt niet dat vrouwen
net als vroeger omwille van de werkgelegenheid van arbeidsdeelname uitge-
sloten moeten worden, maar de samenleving moet er dan wel op kunnen
rekenen dat vrouwen hun beroep daadwerkelijk zullen gaan uitoefenen.
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De Nederlandse arts staat niet onwelwillend tegenover deeltijdarbeid, maar
de realiteit is dat er nauwelijks in deeltijd wordt gewerkt110. Men veronder-
stelt dat het niet volwaardig kan zijn, hoewel dit nog nooit is aangetoond.
Geopperd wordt dat, zolang voltijds werken de norm is, in het kader van de
herverdeling van werk misschien beter ingezet kan worden op arbeidstijdver-
korting dan op parttime werken. Dit vanwege het gevaar dat functies waarin
deeltijdarbeid mogelijk is, het aanzien krijgen van tweederangsfuncties.
Begin jaren ‘80 wordt de Landelijke Aktiegroep voor Medische
Deeltijdopleiding en -Arbeid (LAMDOA) opgericht die o.a. pleit voor opleidin-
gen in deeltijd52;111.
De problemen waarop de huisartsopleiding anticipeert – een deeltijder zou
minder ervaring opdoen met continuïteit van zorg, te weinig ervaring opdoen
met de grote variabiliteit van ziekteproblemen en zou amper een eigen
patiëntenkring kunnen opbouwen – blijken achteraf nauwelijks problema-
tisch te zijn112-114. Na Utrecht bieden ook de instituten in Maastricht en
Amsterdam (UvA) een deeltijdopleiding aan115;116.
Onderzoek wijst uit dat – anders dan wel beweerd wordt – fulltime werkende
vrouwelijke huisartsen evenveel werk verzetten als mannelijke huisartsen117

en dat parttime werkende vrouwen in de regel meer uren maken dan ze 
contractueel verplicht zijn118.

voorkeur voor een vrouwelijke arts
Hoewel met name oudere patiënten nog wat vreemd aankijken tegen een
vrouwelijke dokter119, zijn er toenemend vrouwelijke patiënten die een vrou-
welijke huisarts prefereren120. Vrouwelijke patiënten blijken een sterkere 
seksepreferentie te hebben dan mannen, vrouwen hebben bijvoorbeeld een
duidelijke voorkeur voor een vrouwelijke gynaecoloog. Wat de huisarts
betreft hebben mannen een voorkeur voor een mannelijke, vrouwen voor
een vrouwelijke arts. Geopperd wordt dat, als de communicatie een belang-
rijk element in het contact is, er kennelijk sprake is van gelijke-seksepreferen-
tie: mannen willen met mannen en vrouwen met vrouwen praten121. Zo zijn er
geluiden te horen van huisartsopleiders die graag een vrouwelijke arts-
assistent in opleiding willen, omdat de praktijk dan wat meer te bieden heeft
voor de vrouwelijke patiënten. Deze assistenten blijven na afloop van hun
opleiding vaak als assistent-huisarts of associé voor enkele dagen in de week
werken in de praktijk van hun voormalig opleider.
Hijmans122 onderzocht waarom patiënten voor een vrouwelijke arts kiezen.
Redenen zijn dat men een specifieke zorghouding, een betere relatie/commu-
nicatie en anders medisch handelen verwacht, bijvoorbeeld minder klakkeloos
voorschrijven van medicijnen. De onderzoekster denkt dat er toenemend
behoefte aan vrouwelijke artsen zal zijn omdat steeds meer belang gehecht
wordt aan de kwaliteit van de relatie met de arts en de bijzondere deskun-
digheid van vrouwelijke artsen. Er moeten dan ook quota vastgesteld worden
voor de vervolgopleidingen, er zijn immers al veel meer vrouwelijke genees-
kundestudenten dan mannelijke. Zij gebruikt in dit verband het woord femi-
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nisering: “De noemer waaronder de specifieke, door vrouwen gepropageerde
benadering van klachten van vrouwen wel wordt gebracht is de zogenaamde
‘feminisering van de gezondheidszorg’.”
Ook in de VS wordt positieve actie gepropageerd: bij gelijke kwaliteiten moet
voorrang gegeven worden aan een vrouw123.

De vrouwelijke artsengroep staat hier enigszins ambivalent tegenover, lijkt
het wel. Ze wil wel verschillend zijn, maar pas op dat vrouwelijke huisartsen
hierdoor niet een bepaalde selectie problemen krijgt toegewezen, want ze
zijn net als hun mannelijke collega-huisartsen generalisten124. Vrouwen 
willen niet opgezadeld worden met alleen de vrouwenkwalen en de kinder-
ziektes, met ‘vrouwenwerk’ dus. Dat is in het verleden al teveel gebeurd42.
Bovendien heeft vrouwenwerk een lage status79 en voor vrouwenwerk 
hoeft minder te worden betaald, omdat vrouwen daar ‘van nature’ goed 
in zijn: immers een ‘doe-dokter’ (m) heeft er voor doorgeleerd en een ‘praat-
dokter’ (v) heeft het met de paplepel ingegoten gekregen! Ook Benschop125

meent dat er gevaarlijke kanten zitten aan het verschil-denken, want daar-
mee kun je gemakkelijk beargumenteren dat vrouwen geschikter zijn voor
een bepaald domein. Bijvoorbeeld, als vrouwen zorgzamer zijn dan mannen,
zouden juist zij in de zorgfuncties moeten werken en niet in de topfuncties
waarin de beslissingen genomen worden. Maar waarom zouden alle vrouwen
zorgzaam zijn, vraagt Benschop zich af.

van vrouwenhulpverlening naar seksespecifieke gezondheidszorg
Na de woelige jaren ‘70, met actiegroepen en het weerbaarder maken van
vrouwen, de eis van gelijke rechten met betrekking tot opleiding en werk,
komt er in de jaren ‘80 een meer ‘inhoudelijke’ beweging op gang onder de
naam vrouwenhulpverlening. Men vond dat de vrouwelijke patiënt in de
somatische en de geestelijke gezondheidszorg niet de zorg kreeg die ze
nodig had, in het geneeskundig onderwijs werd hieraan te weinig aandacht
besteed en er moest in de praktijk op een andere wijze hulp verleend worden
aan vrouwen: consumentvriendelijker (respect voor de vrouwelijke wijze van
klachtpresentatie), bevorderen van zelfredzaamheid en zelfbeschikking, ver-
mijden van medicalisering, betrekken van maatschappelijke en situationele
factoren bij de interpretatie en behandeling van klachten en rekening hou-
den met de socialisatie van de vrouw95. Het traditionele medisch denken en
handelen moest op de schop126;127. Men verwacht dat vrouwelijke artsen veel
meer dan mannelijke artsen vanuit dat perspectief zullen werken, dus wordt
vanuit deze beweging aangedrongen op meer vrouwelijke artsen m.n. huis-
artsen en gynaecologen.

Overal in het land werden in vrouwenhuizen zelfhulpgroepen opgezet en
verrezen er vrouwengezondheidscentra. Stichting Aletta, met haar huisartsen-
praktijk in Utrecht, was niet alleen een vrouwengezondheidsproject gericht
op vrouwelijke patiënten, maar ook wilden de vrouwelijke huisartsen op een
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voorbeeldige wijze werken: ze hadden een deeltijddienstverband, waardoor
een privé-leven naast het werk mogelijk was, met plaats voor ouderschap,
studie of andere zaken. De patiënten zagen dus niet altijd hun eigen huisarts,
hetgeen in die tijd nog vrij ongewoon was.
Ook door de VNVA wordt de vrouwengezondheidsbeweging omarmd. Het
congres in 1988 is hieraan gewijd: “Genees-Wijze Vrouwen, Vrouwen Genees-
Wijze’. De voorzitter hoopt dat het congres kan bijdragen tot de plaatsbepa-
ling van de vrouwenhulpverlening als zelfstandige vorm van hulpverlening,
waarin vrouwelijke en mannelijke artsen kunnen samenwerken128;129. Kortom,
de VNVA bezint zich niet alleen op sekseongelijkheid in de medische wereld,
maar krijgt ook aandacht voor seksespecifieke gezondheidszorg.
Op advies van de Commissie Vrouwelijke Artsen en de VNVA stelt de KNMG in
1990 een emancipatiewerkster aan130. Deze is samen met Winants en
Noordenbos de drijvende kracht achter het in 1992 gehouden symposium in
de Domus Medica: ‘Man/Vrouw maakt het uit?’ met sprekers als Meyboom-de
Jong131 die o.a. vindt dat het huwelijk als instituut afgeschaft moet worden,
Krol132 die de invloed van socialisatie en cultuurpatronen als belemmering
benadrukt, Bensing120 die laat zien dat vrouwelijke patiënten voor een vrou-
welijke arts kiezen als ze daartoe de kans krijgen en Noordenbos7 die zich
afvraagt of we naast een horizontale en verticale seksesegregatie in gezond-
heidszorgberoepen ook een patiëntensegregatie krijgen: gaan we op den
duur met feminiene klachten naar een vrouw en met masculiene klachten
naar een man?

overheidsbeleid m.b.t. vrouwenhulpverlening
In het kader van het emancipatiebeleid van de overheid gaat een project-
groep vrouwenhulpverlening (vhv) in 1983 aan de slag om de staatssecre-
tarissen van SZW en WVC te adviseren over de integratie van vhv binnen de
reguliere gezondheidszorg133. In de tussentijd lopen enkele gesubsidieerde
experimentele vrouwenhulpverleningsprojecten, zoals Aletta. In het deelrap-
port over vrouwenhulpverlening in de huisartsenpraktijk dat in 1986 wordt
uitgebracht134 worden o.a. adviezen gegeven m.b.t. de ongelijke verhouding
tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen, de seksestereotype attitude van
huisartsen t.a.v. vrouwen en haar problemen, de huisartsopleiding en nascho-
ling, de eenzijdigheid van medisch(-technisch) onderzoek, de bejegening van
vrouwelijke patiënten, verwijzingen en klachtrecht.
In 1988 wordt de Adviesgroep Vrouwenhulpverlening ingesteld om WVC te
adviseren inzake vrouwenhulpverlening. In het eindadvies, dat in november
1991 uitkwam, werd aanbevolen een Werkprogramma Vrouwenhulpverlening
voor de komende jaren uit te werken gericht op integratie van vrouwen-
hulpverlening in de reguliere zorg135. Dit startte in 1992 en besloten werd 
6 speerpunten nader uit te werken, waarvan 2 op de huisartsgeneeskunde
betrekking hadden:
(1) vrouwenhulpverlening een geïntegreerde plaats geven in de beroeps-
opleiding tot huisarts en in de deskundigheidsbevordering van huisartsen 
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en (2) integratie van vrouwenhulpverlening in de NHG-standaarden,
Raamwerk-Standaarden en de Deskundigheidsbevorderingspakketten voor
huisartsen. Het te ontwikkelen beleid moest niet los gezien worden van de
discussie over de modernisering van het zorgstelsel. Er zou een betere samen-
werking tussen zorgaanbieders moeten komen t.b.v. zorg op maat voor de
individuele consument en de drie partijen in de zorg (zorgverzekeraars, 
zorgaanbieder en consument) krijgen een andere rol. De vierde partij, de
overheid, wil afstappen van een centrale sturende rol, maar blijft wel eind-
verantwoordelijk.
De werkgroep die zich met de integratie van vhv in beroepsopleiding en
nascholing bezighield deed een serie concrete voorstellen die zou eindigen
met een slotevaluatie in 1998. O.a. werd voorgesteld een project ‘Integratie
vrouwengezondheidszorg in de huisartsgeneeskunde’136 uit te voeren.

onderwijs en onderzoek: Vrouwenstudies Geneeskunde van start
Op de golven van de vrouwengezondheidsbeweging werden afdelingen
Vrouwenstudies Geneeskunde aan de Universiteiten opgericht137, aan de UvA
in 1983 als eerste138. Deze afdeling organiseerde in 1988 een studiedag onder
de titel: ‘Vrouwen worden beter’. Vrouwen worden beter in het onder de
aandacht brengen van lacunes en ongelijkheid binnen de gezondheidszorg,
maar ook worden artsen en hulpverleners ‘beter in het vinden van op vrou-
wen aansluitende methoden ter behandeling van vrouwenklachten’139.
Om onderzoekers op het gebied van vrouwen en gezondheid te verenigen
werd in 1991 de Dutch Foundation of Women & Health Research opgericht.
Het vele onderzoek naar Vrouwen en Gezondheid dat in de periode 1970-
1990 is gedaan, is door het Centrum voor Vrouwenstudies van de Nijmeegse
universiteit gebundeld in een STEO trendrapport140. Deze studie kreeg een
vervolg in het project “Samenstelling onderwijsmateriaal ‘Vrouwen en
gezondheid’ ten behoeve van de opleiding en nascholing van huisartsen”141.
Het NIVEL deed in 1992 met behulp van gegevens uit de Nationale Studie van
Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspraktijk een onderzoek naar man-
vrouw-verschillen in gezondheid en medische consumptie142, gevolgd door een
onderzoek naar verschillen in handelen tussen mannelijke en vrouwelijke
hulpverleners.

Vrouwelijke artsen

arbeidsparticipatie van vrouwelijke artsen
Begin jaren ‘90 zullen er meer vrouwen dan mannen als basisarts afstuderen.
De verwachting is dat in 2000 van alle vrouwen in Nederland (15-64 jaar) 53%
aan het arbeidsproces deelneemt. De arbeidsparticipatie van vrouwelijke arts-
en ligt hier ver boven143: in 1984 was dit 92%103.
Of er door de toename van het aantal vrouwelijke artsen veranderingen in de
zorgverlening komen, blijft voorlopig nog een vraag, denkt Stegeman, maar
de toename heeft wel gevolgen voor de beroepskrachtenplanning, 

38



omdat vrouwen minder uren willen werken om gezin en baan te kunnen
combineren. Beleidsmatig wordt hiermee door de overheid bij de beroeps-
krachtenplanning te weinig rekening gehouden. Ook de bedrijfstak moet 
zich beraden op de gevolgen van de toename van het aantal vrouwelijke
beroepsbeoefenaren, vindt Stegeman91.
Kortenhoeven58 keek naar de positie van vrouwelijke artsen in andere landen
en concludeerde:
(1) waar het medisch beroep een hoge mate van professionele autonomie
heeft zoals in Nederland en de VS is het aandeel van vrouwen geringer in
tegenstelling tot bijvoorbeeld de Sovjet Unie, (2) het toetreden van vrouwen
wordt aangemoedigd in tijden van tekort (bijvoorbeeld tijdens de wereldoor-
logen), (3) vrouwen bezetten de minder aantrekkelijk functies (lager betaald,
routinematiger en met minder aanzien) en leidinggevende functies zijn 
grotendeels voorbehouden aan mannen.

horizontale en verticale seksesegregatie
In Nederland nam de beroepssegregatie tussen 1971 en 1989 af89. Vrouwen
vonden in ons land vaker emplooi in de mannenberoepen en de evenredige
beroepen, de vertegenwoordiging van mannen in de vrouwenberoepen en de
evenredige beroepen nam iets toe. Het blijkt echter dat binnen beroepen
waarvan de seksesamenstelling verandert zich opnieuw seksesegregatie 
ontwikkelingen voordoen. In de verpleging bijvoorbeeld is een scheiding ont-
staan tussen care- en cure functies en tussen management- en uitvoerende
taken. Kennelijk ontstaat er een nieuwe scheiding tussen door vrouwen en
mannen verrichte werkzaamheden als vrouwen toetreden tot mannenberoe-
pen en andersom.
In Engeland en de VS spelen vergelijkbare zaken144. Ondanks de toename van
het aantal vrouwelijke geneeskundestudenten is er nog steeds een sterke
scheiding tussen ‘mannen- en vrouwenberoepen’, alleen in de VS is er begin
jaren ‘80 al een toename van het aantal vrouwen in de huisartsgeneeskunde,
interne geneeskunde en verloskunde/gynaecologie te zien.

belemmeringen voor vrouwelijke huisartsen bij zelfstandige vestiging
Vrouwen ondervinden meer belemmeringen bij het vinden van werk als huis-
arts. Het ontbreken van een achterwacht, het parttime willen werken, het
hebben of krijgen van kinderen en onervarenheid als huisarts, worden als
belemmerende factoren genoemd door praktijkzoekende jonge vrouwelijke
huisartsen145.
Door Kortenhoeven124 werd gezocht naar oorzaken van verschillen in zelfstan-
dige vestiging. Gekeken is o.a. naar verschillen in motivatie tussen mannen en
vrouwen (geen verschillen gevonden) en naar situationele factoren, zoals
gezinssituatie (kinderen), opvattingen van de partner en werk van de partner
(wel verschillen). Ook zijn er verschillen gevonden in voorkeuren voor prak-
tijkvormen en blijkt dat mannen actiever zoeken en meer gebruik maken van
relaties. Vrouwen zoeken andere praktijkvormen en deeltijdwerk, terwijl er
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geen deeltijdvergunningen mogelijk zijn binnen het vestigingsbeleid.
Vrouwen concurreren dus slechts op een klein deel van de arbeidsmarkt met
mannen. Gevestigde huisartsen die een opvolger zoeken doen dit vaak via
relaties, sekse is een belangrijk selectiecriterium.
Ook het NIVEL deed onderzoek naar de achterstand van vrouwelijke huisarts-
en bij vestiging: het in 1986 ingevoerde wettelijke vestigingsbeleid zou vrou-
wen meer kansen op vestiging bieden, maar dat is niet gebleken146. Het aantal
vestigingen van vrouwen is in de jaren ‘80 wel gestegen, maar dat was vóór
1986. Toen was er een sterke stijging, die waarschijnlijk samenhing met het
feit dat het nieuwe beleid op handen was. In het vestigingsbeleid zou name-
lijk geen rekening gehouden worden met de huisarts die als assistent bij een
huisarts werkte (en dit waren vooral vrouwen). Waarschijnlijk, zo menen de
onderzoekers, heeft een groot aantal vrouwelijke assistenten de verbintenis
omgezet in een associatie. Na 1986 neemt het aantal vestigingen van vrou-
wen ook toe, maar dit loopt in de pas met het percentage vrouwelijke afge-
studeerden147.
Sinds de invoering van de wettelijke vestigingsregeling geeft de gemeente de
vergunningen af en laat zich adviseren door een vestigingscommissie; de
gemeente kan bevorderen dat meer vrouwelijke huisartsen zich vestigen,
maar soms loopt dit niet zo soepel. Zo krijgt een gemeente die tegen de zin
van de commissie en de zittende (mannelijke) huisartsen een vrouw aanstelt
een kort geding aan de broek van de plaatselijke huisartsenvereniging148. 
De gemeente wint dit overigens. Ook kan de gemeente beïnvloeden dat er
vrouwen in de vestigingscommissie zitten. In 1987 blijkt dat in de helft van 
de commissies geen vrouwen zitten58. Volgens Kortenhoeven124 werd door de
overheid niet geëvalueerd of haar beleidsvoornemens ten aanzien van de 
vestiging van vrouwelijke huisartsen gerealiseerd waren. Ze ziet het dan ook
somber in voor vrouwen wat vestiging betreft.

acties
Ook de leden van de VNVA zijn er zich van bewust dat ze op allerlei terrein
achtergesteld zijn bij mannelijke artsen: macht en machtsstructuren houden
de vrouwelijke arts tegen in haar beroepsbeoefening149. De vrouw die haar
carrière stelt boven een gezin wordt als niet serieus, onvrouwelijk en als een
concurrent gezien, zeker in tijden van toenemende werkloosheid. Vrouwen
hebben altijd een gezinsverantwoordelijkheid en moeten zich conformeren
aan normen die geheel op de mannelijke arts zijn toegesneden. De toelating
tot de snijdende specialistische opleidingen, financiële regelingen bij vestiging
en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, blijven nog altijd problema-
tisch. Ook door banken en belastingen wordt de (gehuwde) vrouw in een 
isolement geplaatst149.
In 1983 bestaat de VNVA 50 jaar en dit wordt gevierd met een congres: 
‘De dokter, dat ben ik’53.
In de jaren daarna probeert de VNVA nog actiever de vrouwenzaak te 
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bepleiten en hierin samen te werken met de KNMG.
In het Rapport dat de KNMG Commissie Problematiek van de vrouwelijke 
arts108 uitbrengt, worden wat de huisartsgeneeskunde betreft o.a. de volgen-
de problemen genoemd:
• de lening die men voor de opleiding tot huisarts aangaat, moet

terugbetaald worden als men niet gedurende 4 jaar onafgebroken als
huisarts werkt en dit is voor vrouwen een probleem, omdat ze een gezin
willen stichten,

• om de registratie te behouden is het noodzakelijk om ‘regelmatig als huis-
arts werkzaam te zijn’, dit is voor vrouwen gezien de arbeidsmarkt en
gezien de gezinssituatie niet altijd volledig mogelijk,

• de kosten verbonden aan de nascholing kunnen belemmerend werken
voor een vrouwelijke huisarts die geen normpraktijk heeft.

Ook de pensioenkwestie en de regeling rondom zwangerschap van vrouwelij-
ke (huis)artsen zijn nog steeds niet in orde. Hieraan wordt gewerkt door
dezelfde KNMG commissie, die later Commissie Vrouwelijke Artsen en daarna
Commissie Emancipatiezaken gaat heten. In 1985 evalueert deze commissie in
een interim-rapportage150 de gedane aanbevelingen. Geconcludeerd wordt
dat er bij enkele aanbevelingen resultaten zijn geboekt, bij andere geen.
De 1981 opgerichte Werkgroep Vrouwelijke Huisartsen der LHV houdt tien
jaar later – de werkgroep heet inmiddels Vaste Commissie Vrouwelijke Huis-
artsen – een bijeenkomst waarin er eveneens op gewezen wordt dat er nog
een aantal knelpunten opgeruimd moet worden en dat het van belang is dat
vrouwen participeren in besturen en een netwerk opbouwen151.

veranderingen?
Ter gelegenheid van een themadag over loopbaanplanning voor vrouwelijke
geneeskundestudenten aan de VU in 1989 verzucht een geneeskunde-
studente152, onder de veelzeggende titel ‘De oude wensen van een nieuwe
generatie’: mijn wensen zijn een 40-urige werkweek, een betere taak-
verdeling thuis, een goede regeling voor ouderschapsverlof, voldoende 
kinderopvang, een verandering in de opvattingen van mannen over vrouwen
(‘ze zijn niet wetenschappelijk genoeg, ze verstoren de jongens onder elkaar
sfeer’) en meer vrouwen op hoge functies om beleidsmatig invloed te kunnen
uitoefenen. Er is kortom nog niet zoveel veranderd. De decaan van de facul-
teit geneeskunde van de VU vindt153 dat vrouwen in staat gesteld moeten
worden een prominente rol te spelen in de gezondheidszorg: meer vrouwelijk
talent, specifiek vrouwelijke bekwaamheden en eigenschappen moeten inge-
bracht en verankerd worden binnen de medische zorgverlening. In de aan-
staande herstructurering van de gezondheidszorg moet dit onderwerp van
beleid zijn.
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Samenvatting 1983-1992
De vrouwenstrijd is wat geluwd. Emancipatie, daar gaat het om, samen 
strijden voor een rechtvaardiger wereld. Het overheidsbeleid is gericht op
economische verzelfstandiging van mannen en vrouwen en herverdeling van
arbeid. Een toenemend aantal vrouwen volgt onderwijs en gaat werken,
maar op een beperkt arbeidsterrein, niet op hoge posten en voornamelijk in
deeltijd. Zorg voor huishouden en gezin is nog steeds een vrouwenzaak. Het
aantal mannelijke eerstejaars geneeskundestudenten neemt af en het aantal
vrouwelijke overstijgt het aantal mannelijke. De huisartsgeneeskunde maakt
een bloeiperiode door.
De arbeidsmoraal van de jonge artsen – mannen en vrouwen, huisartsen en
specialisten – verandert in deze tijd: ze willen niet meer zo lang werken, ze
willen ook tijd voor privé-zaken overhouden, ze willen hun kinderwens niet
eeuwig uitstellen. Mogelijk zijn hierop van invloed geweest factoren als de
toenemende individualisering, de vrouwenemancipatie en de verminderde
werkgelegenheid – er waren te weinig banen en de zittende artsen waren
niet van plan een eindje op te schuiven.
In de vrouwengezondheidsbeweging werden de barricaden verlaten en werd
onder de naam Vrouwenhulpverlening gepleit voor een betere gezondheids-
zorg voor vrouwen. Men verwacht dat vrouwelijke artsen veel meer dan 
mannelijke artsen vanuit dat perspectief zullen werken. Aangedrongen wordt
op meer vrouwelijke artsen, vooral huisartsen en gynaecologen, omdat steeds
meer belang gehecht wordt aan de kwaliteit van de relatie met de arts en 
de bijzondere deskundigheid van vrouwelijke artsen. Niet alle vrouwelijke
huisartsen zijn hiervan gecharmeerd: ze willen niet een bepaalde selectie 
problemen toegewezen krijgen, want ze zijn net als hun mannelijke collegae
generalisten.
Steeds meer vrouwen volgen de huisartsopleiding. Voor aanstaande huisarts-
en zijn de vooruitzichten op werk weinig rooskleurig. Vrouwelijke huisartsen
hebben meer moeite met het vinden van een baan dan mannelijke. Dat is op
zich niet zo verwonderlijk. De geijkte vorm van beroepsbeoefening is in deze
tijd nog steeds: een praktijk kopen en je voor het leven vestigen, en dat was
niet de vorm waar vrouwen naar op zoek waren. De werkloosheid werkt in
het voordeel van vrouwen: ook mannen beijveren er zich voor om zoveel
mogelijk arbeidsplaatsen te scheppen door middel van werken in deeltijd,
vermindering van de arbeidstijden en praktijkverkleining.
De beroepsgroep deed uit zichzelf weinig voor haar werkzoekende collegae.
Ondanks het feit dat toen al gewezen werd op de gevolgen van de forse toe-
name van het aantal vrouwelijke geneeskundestudenten voor de beroeps-
krachtenplanning, werd kennelijk niet de urgentie gevoeld om tijdelijke en
structurele maatregelen te nemen zodat vrouwelijke huisartsen wel aan de
slag konden. Het vestigingsbeleid bijvoorbeeld, dat ook gericht was op het
verkleinen van praktijken, sorteerde nauwelijks effect. Al met al nam in de
jaren tachtig het aantal werkende vrouwelijke huisartsen wel toe, maar het
ging niet van een leien dakje.
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Was het in de vorige periode, wat vrouwen in de geneeskunde betreft, vooral
de kunst om in de aandacht te komen, zichtbaar te worden, in deze periode
is het aantal vrouwelijke artsen zodanig toegenomen dat men krachtiger naar
voren kan brengen wat de belemmeringen voor vrouwen zijn om aan de slag
te komen. Deze liggen o.a. op het vlak van voor vrouwen nadelige wetge-
ving, ongunstige juridische, fiscale en financiële maatregelen en een ontoer-
eikende arbeidsongeschiktheids-, zwangerschaps- en pensioenregeling.
Onder druk van vrouwelijke artsen en de VNVA worden door LHV en KNMG
commissies ingesteld om oplossingen te vinden voor de door vrouwelijke arts-
en ervaren problemen. De KNMG-commissie heet 7 jaar na haar oprichting de
Commissie Vrouwelijke artsen, de problematiek is erkend en wordt aange-
pakt. De context is nu het probleem.
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4.3 1993-2002

Maatschappelijke ontwikkelingen

economie
Het gaat weer goed met Nederland. In het rapport ‘Een kwart eeuw sociale
verandering in Nederland’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau154 worden
de ontwikkelingen in de periode 1973-1998 geschetst. Na een dieptepunt
midden jaren tachtig neemt het aantal banen weer toe. Dit betekent echter
niet dat het aantal arbeidsuren is gestegen t.o.v. de jaren zeventig, want de
werkweken zijn korter, men heeft meer vakantie en het aantal deeltijdbanen
is flink toegenomen. De economie is fors gegroeid. Dat ligt evenwel niet aan
harder werken, maar meer aan technische, logistieke en organisatorische ver-
beteringen. Er worden in Nederland inmiddels meer diensten geleverd dan
goederen. De arbeidssatisfactie is over het algemeen goed, maar men heeft
wel het gevoel dat werkdruk en werktempo toenemen; dit geldt voor zowel
hoge als lage functies.

onderwijs
In het onderwijs is de ongelijkheid in hoeveelheid genoten onderwijs tussen
jongens en meisjes nagenoeg verdwenen, maar er zijn nog wel steeds 
‘jongens- en meisjesopleidingen’. In de techniek, wis- en natuurkunde en 
economie bijvoorbeeld blijven meisjes achter, terwijl jongens in de sociale
wetenschappen en de geneeskunde terrein verliezen.
In 1994 is bijna de helft van de startende studenten vrouw, in de sector
‘gezondheid’ is het al meer dan de helft155. De 15- tot 24-jarige vrouwen heb-
ben anno 1999 een hoger opleidingsniveau dan de mannen van die leeftijd156.
Overigens wordt rond 1995 uit doelmatigheidsoverwegingen door de over-
heid kritisch gekeken naar de voortdurende toename van onderwijsparticipa-
tie door jongeren. Men wil een flinke reductie van het aantal studenten in
het wetenschappelijk onderwijs bewerkstelligen; reeds in 1996 is er een
daling te zien157.

gezinsvorming
Wat gezinsvorming betreft: dit is niet meer een vanzelfsprekendheid.
Hiervoor in de plaats is een proces van afwegingen gekomen waarvan de uit-
komst lange tijd onzeker is. Het duurt langer voor men een vaste verbintenis
aangaat, het ouderschap krijgt later zijn beslag of blijft definitief uit. De
opvattingen over de plaats van de vrouw zijn minder traditioneel geworden.
Nog maar 18% vindt in 1997 het buitenshuis werken van een gehuwde vrouw
met schoolgaande kinderen bezwaarlijk, terwijl 34% het bezwaarlijk vindt als
de kinderen naar een crèche moeten, maar hier staat tegenover dat 75%
vindt dat kinderopvang voor kleine kinderen niet bezwaarlijk of zelfs gunstig
is154.
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arbeidsparticipatie van vrouwen
De afgelopen jaren is het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt sterk toegeno-
men. Was in 1970 29% van de vrouwen tussen de 15 en 64 jaar werkzaam, in
1999 was dat 51%156.
Vrouwelijke werknemers zorgen voor een derde van het Bruto Binnenlands
Produkt in 1998, alle onbetaalde arbeid niet meegerekend. Meer dan drie-
kwart van de deeltijdbanen wordt bezet door vrouwen. Van alle vrouwen
werkt meer dan de helft in deeltijd, maar ook onder mannen is werken in
deeltijd toegenomen154.
Er werken meer vrouwen in Nederland dan gemiddeld in de EU, maar als je
de deeltijdbanen omrekent naar voltijd komt de arbeidsparticipatie van vrou-
wen toch beneden het Europese gemiddelde uit. Overigens wil 90% van deze
vrouwen niet méér werken158.
In bijna alle bedrijfstakken is in 2001 het aandeel van vrouwen wat gestegen,
maar de verdeling van mannen en vrouwen is nog altijd tamelijk scheef: bijna
de helft van de vrouwen werkt in de gezondheids- en welzijnszorg of in de
handel, bijna de helft van de mannen in de industrie, de handel of de zakelij-
ke dienstverlening. In 2001 was 26% van de managers in hogere en weten-
schappelijke beroepen een vrouw, tegen 14% in 1994159.

van arbeidsethos naar combinatie-ethos
De maatschappelijke verandering die zich in Nederland na de Tweede
Wereldoorlog heeft voltrokken wordt de overgang van het arbeidsethos naar
het combinatie-ethos genoemd156: steeds meer individuen hebben in hun
leven meer dan één hoofdtaak. De formele economie van tegenwoordig is
geen mannenbolwerk meer en het huishouden is niet meer het exclusieve
domein van de vrouw. Het ‘kostwinnershuishouden’ – de vrouw zorgt voor
huishouden en kinderen, de man verdient de kost – is niet meer het gangbare
patroon. Hiervoor in de plaats is het tweeverdienershuishouden gekomen,
maar hierin zijn de verhoudingen toch nog steeds zo dat het zwaartepunt van
de arbeid bij de man ligt en de zorgtaken bij de vrouw. Men spreekt dan ook
liever van anderhalf-verdienershuishoudens154. Dit is echter een kwetsbare
positie voor vrouwen; ze zijn nog steeds ongelijk aan mannen wat inkomen,
vermogen, verantwoordelijkheid en macht betreft: in deeltijd werkende vrou-
wen blijven personen-met-overige-verplichtingen. Men pleit de laatste jaren
dan ook voor een ‘twee keer driekwart-gezin’: man en vrouw werken ieder
ongeveer 30 uur per week, van enige specialisatie in beroepsarbeid en huis-
houdelijk werk is dan geen sprake meer. Een dergelijke arbeidsverdeling
vraagt echter een andere organisatie van de arbeid en heeft wel de mede-
werking nodig van individuen, werkgevers en overheid10!
De maatregelen die de overheid neemt om de combineerbaarheid van arbeid
en zorg te verbeteren zijn niet voldoende en vooralsnog lijkt het eerder de
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen dan de zorgverantwoordelijkheid van
mannen te stimuleren160.
In Savante wordt in1998 9 met enige scepsis gekeken naar het overheids-
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streven om het combinatiescenario ingevoerd te krijgen: het zijn veeleer eco-
nomische dan emancipatoire motieven die hier achter zitten. Nu de economie
aantrekt is het van belang om meer vrouwen aan het werk te krijgen, immers
door de vergrijzing en de ontgroening wordt de arbeidsmarkt steeds krapper.
De vraag is wat er gebeurt als de behoefte aan arbeidskrachten minder groot
wordt.

vrouwenemancipatie
Begin 21 e eeuw raakt vrouwenemancipatie wat lager op de politieke agenda,
hoewel er op veel terreinen nog sprake is van een hardnekkige ongelijkheid 
– vrouwen verdienen bijvoorbeeld nog steeds minder dan mannen voor gelijk
werk. Een deel van de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen – in
2000 is het gemiddelde uurloon van vrouwen 78% van dat van mannen – valt
toe te schrijven aan verschillen in zaken als leeftijd, opleidingsniveau en eco-
nomische sector. Als daarvoor wordt gecorrigeerd blijft er een onverklaard
beloningsverschil van 7%159.
‘De (door de overheid) beoogde vergroting van de arbeidsdeelname en eco-
nomische zelfstandigheid van vrouwen ligt weliswaar in de rede als je kijkt
naar de ontwikkelingen, maar er is ook reden tot twijfel: deels vanwege de
stagnerende economische ontwikkeling, maar ook is het de vraag of vrouwen
wel zoveel willen werken als het beleid beoogt. Duidelijk is in elk geval dat
uitbreiding van het beleid gericht op het vergemakkelijken van de combinatie
arbeid en zorg daarvoor noodzakelijk is.’159

(Huisarts)geneeskunde

arbeidsmarkt, loopbaan en artsentekort

– werkgelegenheid
Werden de jaren tachtig gekenmerkt door een zeer ongunstige arbeidsmarkt
met circa 2000 werkloze artsen rond 1986, in de jaren negentig keerde het tij,
er was bijna geen onvrijwillige werkloosheid meer161. Wel bestond er enige
frictie. Pas afgestudeerden hadden een voorkeur voor de curatieve beroeps-
uitoefening, vooral heelkunde en huisartsgeneeskunde, terwijl er in die secto-
ren niet zoveel artsen nodig waren. Men hoopte dat met goede voorlichting
over vervolgopleidingen voldoende bijgestuurd zou kunnen worden161.
Dat er geen werkloosheid is midden jaren negentig was volgens de KNMG te
danken aan de afname van de uitstroom ten gevolge van een verlaging van
de numerus fixus162;163: een afname van het aantal gegadigden voor een ver-
volgopleiding was merkbaar. Cijfers van de HVRC wezen uit dat er in 1991 in
de huisartsopleiding het tienvoudige aantal kandidaten voor 280 plaatsen
was tegen vier keer zoveel in 1994 voor 336 plaatsen.
In Groningen volgt men een cohort artsen die in 1982 en 1983 met de studie
geneeskunde begonnen zijn. Om de zoveel jaar na afstuderen wordt telefo-
nisch geïnformeerd naar hun werkervaring en -wensen. Ten opzichte van
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1993 is in 1995 de positie van de afgestudeerde artsen verbeterd. Ongeveer
2/3 is begonnen met een vervolgopleiding of heeft zicht daarop. Bijna alle
mannen en driekwart van de vrouwen hebben een volledige baan. Vier op de
tien wil fulltime blijven werken (60% van de mannen en 20% van de vrou-
wen)164.

– opleidingsplaatsen
Het aantal plaatsen in de curatieve vervolgopleidingen neemt geleidelijk 
toe161. Afname van het aantal afgestudeerde artsen en toename van oplei-
dingsplaatsen zorgen voor een betere arbeidsmarkt voor artsen, maar niet te
vroeg gejuicht: het is nog nooit goed gelukt tot een adequate afstemming
van vraag en aanbod te komen. In 1999 wordt door organisaties van beroeps-
beoefenaren, zorginstellingen en verzekeraars dan ook een Capaciteitsorgaan
ingesteld om te komen tot een adequate beroepskrachtenplanning165. Reeds
in 1968 pleitte Borst, hoogleraar inwendige geneeskunde aan de GU, ervoor
om in tijden dat er een artsenoverschot lijkt te komen reclame te maken voor
de medische studie en als er een tekort ontstaat de medische studie te ontra-
den161. Immers het cyclisch karakter van het arbeidstekort en arbeidsoverschot
is een gevolg van een vertraagde tegenregulatie; een wijziging in de in-
stroom van studenten heeft pas na ten minste 6 jaar effect op de instroom
van artsen.
Er verschijnen in de loop van de tijd diverse studies over ontwikkelingen in
zorgvraag en zorgaanbod, o.a. van de RVZ en het Capaciteitsorgaan, veelal
op basis van gegevens van het NIVEL. Het ramen van het noodzakelijk aantal
medische opleidingsplaatsen in de vervolgopleidingen is niet eenvoudig.
Rekening moet worden gehouden met o.a. technologische en demografische
ontwikkelingen, behoefte aan deeltijdwerken, normalisering van de arbeids-
tijden166;167. Het aantal belangstellenden voor de artsopleiding zou wel eens
terug kunnen lopen als gevolg van de ‘ontgroening’, statusvermindering van
het beroep, aantrekkelijkheid van andere beroepen, dalende inkomens voor
artsen en lange opleidingsduur. Het toegenomen aantal vrouwen impliceert
volgens het Capaciteitsorgaan dat er meer in deeltijd zal worden gewerkt en
dat daardoor de productiviteit zal afnemen. Ook weet je niet hoeveel artsen
vervroegd willen uittreden. Als met deze trends en andere factoren rekening
wordt gehouden, zal de capaciteitsuitbreiding nog veel groter moeten zijn,
wil je niet met een tekort komen te zitten in 2010168-170.
Dit geldt ook voor de huisartsgeneeskunde171, maar nu de capaciteit van de
huisartsopleiding uitgebreid is, zal de instroom in het huisartsenberoep vol-
doende zijn om de uitstroom te compenseren, verwacht het NIVEL in 2002172.
Of de verwachte instroom voldoende zal zijn is echter ook afhankelijk van de
vraag naar huisartsenzorg in de komende jaren.

– zitwerk of loopbaan?
‘De arts voor wie het vak een roeping was, die maar een paar uur per week
voor z’n gezin had, met een echtgenote aan zijn zijde, bestaat niet meer. De
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hij is een zij geworden, de partner heeft een eigen carrière en de arts wil in
deeltijd werken, omdat er in het leven meer is dan werken alleen.’173 Dit was
in 1998 de aanleiding voor een KNMG-congres ‘Zitwerk of loopbaan’, gewijd
aan de carrière van de arts. Volgens de voorzitter raken artsen door de lange
opleiding in de knoop met wensen als ouderschap, zorgverlof of werken in
deeltijd. Vooral nu het aantal vrouwen toeneemt. Er dreigt een tekort. Ook
ouderen willen niet tot het einde full speed doorgaan. De minister van VWS
zegt tijdens deze bijeenkomst dat er behoefte is aan meer differentiatie,
zodat ieder de vorm kan kiezen die het best past bij beroeps- en privé-leven.
De wens om in deeltijd opgeleid te worden en te werken vermindert het ren-
dement, maar misschien kun je het beroep langer uitoefenen als je er iets
naast kunt doen, dan is het capaciteitsvergroting. Maar of dit laatste klopt, is
nog de vraag.

– verminderde aantrekkelijkheid van het artsenberoep voor mannen
De zittende generatie artsen maakt zich zorgen over de afnemende belang-
stelling voor het vak en zoekt naar oorzaken.
Zo organiseerde de Vereniging NTvG een Tijdschriftconferentie174. Onder
andere kwam ter sprake waarom relatief minder mannen geneeskunde gaan
studeren. Als mogelijke oorzaken werden genoemd: het vak heeft steeds 
minder status, er is minder heroïek, minder inkomen, er is minder idealisme
en arbeidsethos, minder carrièreperspectief (de meeste specialisten vestigen
zich in een perifeer ziekenhuis), er worden minder mensen ingeloot en er zijn
meer excellente vrouwen – en minder excellente mannelijke kandidaten –
voor bijvoorbeeld een agio-plaats. En er is een geleidelijke overgang gaande
naar chronische ziekten en zorg; dit aspect zou meer vrouwen aantrekken.
Ook kwam het ‘gulzige karakter’ van de geneeskunde ter sprake. Keizer
gebruikt deze karakterisering om aan te duiden dat je in het medische
beroep eerst arts bent en daarna pas vader, moeder enzovoort. Dat was
mogelijk toen er nog een ‘thuisfront’ was, maar voor vrouwelijke artsen is 
dit er niet, zij zullen dan ook andere prioriteiten in hun leven kiezen. Dat is
geen gebrek aan ambitie, vindt Keizer, integendeel ze hebben een dubbele
ambitie.
Sanders, oud-Ordevoorzitter en voorzitter van de RVZ, vindt in een column in
Medisch Contact175 dat er ‘inhoudelijk niks mis mee is dat 70% van de co’s,
agnio’s en agio’s vrouw is, maar dat het toch een symptoom van doorge-
schoten emancipatie is: het is onze eigen schuld dat mannen het vak steeds
minder aantrekkelijk vinden, artsen ontraden met name hun zonen om het
artsenvak in te gaan, vanwege het inkomen, de regelgeving en de bureau-
cratie. Daar moeten we mee ophouden!’
Consultants bij Tempo-Team Medici176 menen dat veel basisartsen nog niet
weten wat ze willen. Ze willen zich nog niet binden aan een werkplek, de
balans tussen privé en werk wordt steeds belangrijker, ze kunnen niet goed
uit de voeten met de hiërarchie in een ziekenhuis. De toestroom van vooral
vrouwelijke artsen zal betekenen dat dokters van deze generatie met een

48



fundamenteel andere houding het beroep ingaan. Er is meer belangstelling
voor niet-klinische beroepen; hierin is parttime werken mogelijk en men
hoeft geen diensten te doen.

– artsentekort
Gaande de jaren negentig worden de geluiden over een dreigend arts-
entekort sterker. Vanuit de samenleving is er behoefte aan meer artsen.
Hoewel het aantal eerstejaars geneeskundestudenten in de periode 1998-
2003 is toegenomen van 1813 tot 2850177, ziet het er echter niet naar uit dat
in de komende jaren het aanbod in verhouding zal staan tot de vraag. Door
de numerus fixus zullen er straks niet voldoende artsen zijn om de plaatsen in
de vervolgopleidingen te bezetten en de belangstelling voor de geneeskun-
destudie lijkt af te nemen, met name bij mannen. De huidige generatie wil
niet meer zo hard werken en heeft het arbeidsethos verruild voor het combi-
natie-ethos, de organisaties in de gezondheidszorg zijn hierop niet ingesteld
hetgeen tot allerlei fricties leidt en de oudere generatie artsen heeft veel
weerstanden tegen verandering. Het medisch bolwerk begint op zijn grond-
vesten te wankelen. Feit is dat het Werktijdenbesluit voor Geneeskundigen en
Verloskundigen WBGV uit 1993 – met een 48-urige werkweek – in 1997 ver-
vangen werd door een wijziging van het Arbeidstijdenbesluit, waardoor de
Arbeidstijdenwet (met een paar uitzonderingen) ook van toepassing werd op
arts-assistenten178 en dat een toenemend aantal artsen in deeltijd wil werken.
Tijdens het 65 jarig jubileum van de VNVA noemt Keizer179 als een van de oor-
zaken van het tekort de eis van algehele beschikbaarheid. De autonomie van
de arts is volgens haar een typisch mannelijk autonomie-ideaal: vrij en onge-
bonden zelfbeschikking, onafhankelijk van anderen. De dokter kan en weet
alles of moet doen alsof. Fouten zijn tekenen van persoonlijk falen en een
bedreiging van de autonomie. De specialist moet dan ook met alle inzet alles
in de hand houden, zijn verantwoordelijkheid voor een patiënt is niet over-
draagbaar. In deeltijd werken in zo’n omgeving wordt gezien als het laten
prevaleren van het eigenbelang boven dat van de patiënt en dat is egoïstisch.
Er moet een cultuuromslag komen180: zolang een arts de verantwoordelijkheid
voor patiënten als zijn of haar individuele verantwoordelijkheid voelt en het
hele zorgproces persoonlijk onder controle meent te moeten houden, zal ver-
korting van werktijden leiden tot kwaliteitsverlies en afname van continuïteit
van zorg. Een omslag van individuele naar gedeelde zorg en verantwoorde-
lijkheid kan een oplossing zijn voor dit dilemma tussen kwaliteit van zorg
voor de patiënt en kwaliteit van leven voor de arts, meent Keizer.
Ook in Engeland maakt men zich zorgen. Als de overheid voor meer huisarts-
en wil zorgen dan moeten er meer opleidingsplaatsen komen. Dokters die al
werken moeten behouden blijven voor het vak en gestimuleerd worden om
meer te werken181. Naar aanleiding van dit artikel meldt The Times dat het
tekort aan artsen komt doordat steeds meer vrouwen in deeltijd gaan werken
en dat dit een tijdbom onder het functioneren van de NHS legt. Ook in
Frankrijk vreest men door de ‘féminisation des médecins’ een artsentekort182.
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– oplossingen: veranderingen in de opleiding
De structuur van de opleiding zou veranderd kunnen worden en de aanslui-
ting tussen basis- en vervolgopleiding verbeterd, waardoor er geen wachttijd
verloren gaat. Zo pleit men tijdens eerder genoemd congres ‘Zitwerk of loop-
baan’173 voor een nieuwe vormgeving van de opleidingsstructuur en een kor-
tere basisopleiding. Er zou eerder in de opleiding gekozen moeten worden
voor een bepaalde beroepsrichting en er zouden meer generalistische specia-
listen opgeleid moeten worden. De KNMG is van plan een loopbaanbureau te
starten.
In 2002 verschijnt een schets van een reorganisatie van de medische oplei-
ding, die er toe moet leiden dat de opleiding korter wordt, zodat artsen
vanaf hun dertigste zelfstandig kunnen werken183.
Er moet een betere aansluiting tussen basis- en vervolgopleiding komen184.
Daarvoor is een vroege bewustwording van het beroepsbeeld belangrijk,
zodat al tijdens de studie op de latere beroepskeuze kan worden voorgesor-
teerd. De farmaceutische industrie springt hier op in door een cursus aan te
bieden om co-assistenten te helpen bij het maken van een weloverwogen
keuze voor een specialisatie185.
De vervolgopleiding zou eveneens anders gestructureerd kunnen worden, o.a.
een opbouw in kleinere fulltime eenheden, modules dus, die leiden tot een
vorm van certificering. Op deze manier kan een agio in 2 of 3 jaar opgeleid
worden tot bijvoorbeeld ziekenhuisarts, om desgewenst op een later moment
de studie voort te zetten en te eindigen als medisch specialist186.

– oplossingen: organisatie van het werk en taakherschikking
Om de dreiging van een artsentekort af te wenden worden een aantal 
oplossingen aangedragen. Maatregelen om zoveel mogelijk arbeidsuren 
uit de huidige generatie mannelijke en vrouwelijke artsen te ‘halen’ zijn 
bijvoorbeeld het werk zodanig organiseren dat deeltijdopleiding en -werken
in geen enkel specialisme een probleem is en dat er goede regelingen komen
voor zwangerschapsverlof en diensten. Bedacht moet worden hoe de infor-
matieoverdracht zo goed mogelijk kan verlopen. Er zijn verschillende deeltijd-
varianten denkbaar, ziekenhuizen zouden hiermee moeten experimenteren
zodat ze de in hun organisatie best passende variant kunnen vinden187. 
Dit zou een groot deel van de organisatorische belemmeringen kunnen 
wegnemen.
De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg adviseert de minister van VWS 
over de veranderingen in de gezondheidszorg en de gevolgen daarvan voor
de professionals188. Het advies behelst o.a. flexibilisering van de arbeidsmarkt,
uitbreiding van mogelijkheden van kinderopvang, modernisering van verze-
keringswetgeving, normalisering van de werkdruk en uitbreiding van oplei-
dingsplaatsen voor geneeskunde. In een later rapport189;190 adviseert de RVZ
over taakherschikking: bepaalde taken kunnen door ander gezondheids-
werkers, die minder kosten, gedaan worden. Begrippen als nurse practitioner
(‘hbo-dokter’) en physian-assistent doen hun intrede.
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– oplossingen: langer doorwerken en herintreden
Maatregelen om het ouderen gemakkelijker te maken te blijven werken en
om mensen, die een tijdje uit het vak zijn geweest, weer binnen te halen, zou
het aantal handen aan het bed kunnen doen toenemen. In 2002 organiseren
het KNMG Loopbaanbureau en de VNVA een informatiedag voor artsen die
weer aan de slag willen. Er komen zo’n 150 artsen op af.
Elders wordt geopperd74 dat het beter zou zijn vrouwen na hun opleiding 
aan de gang te houden – ook in de periode van veel zorgtaken – dan te laten
herintreden of te stimuleren pas na gezinsvorming aan een specialisatie te
beginnen. Tevens zou er een mentaliteitsverandering in de maatschappij op
gang moeten komen: vrouwen ‘hoeven’ nog steeds niet te werken en nemen
als vanzelfsprekend de zorgtaken op zich.

werken in deeltijd

– wensen van jonge artsen
Uit een in 1991 gehouden enquête104 onder alle assistenten in opleiding tot
internist met een respons van circa 60% mannen en 40% vrouwen, bleek dat
70% vond dat de fulltime werkweek korter dan 50 uur moest zijn. Bij een
fulltime werkweek van 47 uur (gewenste arbeidsduur) zei 33% parttime te
willen werken, bij een werkweek van 68 uur (thans gebruikelijk) wilde 68%
parttime werken, zowel mannen als vrouwen. Men wilde minder dan 30 jaar
blijven werken en liever in dienstverband dan in een maatschap. Deze wensen
wijken duidelijk af van wat in die tijd gangbaar was.
Het lijkt belangrijk bij de capaciteitsberekeningen ook met de deeltijdwens
van mannen rekening te gaan houden. De beleidsmedewerkster
Emancipatiezaken van de KNMG meent dan ook dat emancipatiebeleid om de
wensen van een hele nieuwe generatie (mannen en vrouwen) gaat; het
begrip ‘tijd’ is belangrijk geworden: werktijd versus privé-tijd, deeltijdwerk191.

Ook uit het eerder genoemde Gronings onderzoek164 komt naar voren dat, als
ieders wens vervuld zou worden, in 1995 de gemiddelde werktijd 80% zou
zijn. In 1993 lag dit percentage nog op ca. 85%192. Deeltijdwensen gelden voor
alle specialisaties. Hiermee wordt volgens de onderzoekers nog onvoldoende
rekening gehouden wat aantal vervolgopleidingsplaatsen betreft. Uit vervolg-
onderzoek193 blijkt dat de wens tot deeltijdwerken alleen maar toeneemt: in
2000 wil nog maar eenderde van de mannen en 5% van de vrouwen fulltime
werken. Vrouwen bleken hun wensen in grotere mate gerealiseerd te hebben
dan mannen.
In alle beroepen is het dominante motief voor deeltijdwerk dat men meer tijd
wil hebben voor gezin en leefsituatie – dit wordt meer door vrouwen dan
door mannen genoemd. Op de tweede plaats staat: meer tijd voor sport,
hobby en ontspanning – dit wordt meer door mannen genoemd. Overigens
werken deeltijders verhoudingsgewijs vaak meer dan voltijders. De onder-
zoekers trekken de voorzichtige conclusie dat het werken in deeltijd voor
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beide seksen een ander doel dient: voor vrouwen om baan en gezin te kun-
nen combineren en voor mannen om hun werkzame periode af te bouwen;
dit geldt niet voor alle specialismen194.
Het aantal vrouwelijke medisch specialisten is gestegen van 5% in 1970 naar
21% in 2000. Voor gynaecologie en kindergeneeskunde wordt verwacht dat
er in 2010 meer vrouwelijke specialisten dan mannelijke zullen zijn.Van de
agio’s wil 35% in loondienst werken en 68% parttime. Als men fulltime werkt
vindt men een gemiddelde van 44 uur per week genoeg. Ook 53% van de
mannen wil parttime werken195.

– bezwaren tegen deeltijdopleiding
Dat een parttime opleiding in specialistenland een heikel punt is blijkt ook uit
een enquête onder ‘jonge klaren’ in ‘98 en ‘99196. Slechts 9% deed de laatste
jaren van de opleiding in deeltijd, terwijl uit onderzoek van het NIVEL blijkt
dat 68% later een deeltijdbaan wil195. Het is toegestaan om een deel van de
opleiding in deeltijd te volgen: niet in het eerste jaar en bij voorkeur ook 
niet in het laatste jaar; deeltijdpercentage mag niet lager zijn dan 50%; de
opleiding mag zonder compensatie eenmalig voor 4 maanden onderbroken
worden. Desondanks wordt toch vaak afgezien van een deeltijdverzoek om
de relatie met de opleider niet op het spel te zetten: je zou wel eens een
slechte beoordeling kunnen krijgen voor attitude. De secretaris van de MSRC
benadrukt dat arts-assistenten ook begrip moeten hebben voor hun opleiders
die hun roosters niet kloppend krijgen vanwege de deeltijdwerkers en de
Arbeidstijdenwet.
Er wordt over gedacht het mogelijk te maken om het eerste jaar in deeltijd te
doen, maar men vindt dit ongewenst: de leercurve zou in het eerste jaar het
meest stijgen en de belastbaarheid van een agio moet vroeg in de opleiding
blijken. In de huisartsopleiding is deeltijdwerken echter wel een normale
zaak; sinds 2001 is de ondergrens 50%196.
De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis Leiden
laat tijdens een expertmeeting weten dat je in de eerste twee jaar van de
opleiding geen werken in deeltijd en zwangerschap moet accepteren, omdat
dat de fase is waarin de assistent het meeste leert197;198. Hij wil liever de totale
duur van de opleiding beperken. Een andere deelnemer gaat een stapje ver-
der en meent dat een opleiding in deeltijd onacceptabel is, de opleiding
duurt dan veel te lang, je leert geen beslissingen nemen en bepaalde verant-
woordelijkheden kun je niet dragen omdat je niet voldoende ervaring hebt
opgebouwd. Hier wordt tegenin gebracht dat chirurgen die bijvoorbeeld les
geven ook in deeltijd werken!
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– bezwaren op het gebied van patiëntenzorg tegen deeltijdwerk
De oudere generatie artsen ziet allerlei beren op de weg als er op grote
schaal minder uren gewerkt gaat worden, zowel voor de opleiding als voor
de beroepsbeoefening. Zo blijkt uit een enquête199 dat opleiders vinden dat
zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en deeltijdarbeid grote organisatori-
sche problemen met zich mee brengen. De kwaliteit van de zorg zou er onder
lijden (telkens een andere dokter), de continuïteit van zorg zou gevaar lopen
(fouten bij de overdracht) en besluiten zouden ontlopen kunnen worden
door ze naar de volgende arts door te schuiven. De onderzoekers zijn echter
van mening dat genoemde problemen niet gebaseerd zijn op ervaring, maar
vooral op angst voor de toekomst. Men is kennelijk bang dat vrouwen om de
haverklap zwanger worden en dat we hier ‘Russische toestanden’ krijgen, met
verlies van status, inkomsten en kwaliteit. Bovendien worden ten onrechte
algemene maatregelen, zoals de werkweekverkorting tot 48 uur, oorzakelijk
gekoppeld aan de toename van het aantal vrouwen.
Nu de Arbeidstijdenwet ook voor arts-assistenten geldt, vragen sommige 
collega’s zich af of het wel mogelijk is nog een kwalitatief volwaardige oplei-
ding te verzorgen en of de patiëntenzorg wel draaiende gehouden kan 
worden. Dat laatste is een kwestie van maatregelen en tegen het eerste zijn
geen steekhoudende argumenten in te brengen, vindt de hoofdredacteur van
Medisch Contact200. Als je dit niet goed regelt kan het gebeuren dat vrouwen
voor die vervolgopleidingen kiezen waar wel ‘gewone’ werkweken mogelijk
zijn, of selecteren opleiders juist mannen, omdat die minder bezwaar tegen
lange werkweken hebben, waardoor je een mogelijk ongewilde seksesegre-
gatie krijgt tussen specialismen201.

In een expertmeeting in 1998, in het kader van het 50-jarig jubileum van de
LAD over de toekomst van de arts in dienstverband202, wordt geconstateerd
dat de oorzaak van het tekort aan specialisten het nastreven van een deeltijd-
carrière lijkt te zijn. Omdat in maatschappen van vrijgevestigde specialisten de
werkbelasting van de leden toeneemt als een maat parttime gaat werken,
wijken vrouwelijke artsen uit naar beroepen waarin deeltijdwerken wel
mogelijk is, de huisartsgeneeskunde bijvoorbeeld. Er zijn echter wel succes-
volle experimenten bekend met inpassen van deeltijdfuncties in specialismen.
Is het dan toch een kwestie van cultuur? Als het arbeidsethos van minimaal 
60 uur per week wordt losgelaten is er heel wat mogelijk!
Psychiater Buis203 reageert op een artikel in MC waarin door leden van de
MSRC beweerd wordt dat de Arbeidstijdenwet en deeltijdwerken rampzalig
zijn, immers: ‘Hoe kun je, als iemand een of meer dagen in de week niet
werkt, testen of deze persoon de volle zwaarte van het werk wel aankan? In
het mentaal slopende vak van de psychiatrie maakt het uit of je het elke dag
doet of dat je een hersteldag kunt inlassen’, waarop Buis riposteert: ‘Hoezo
hersteldag? Alsof het runnen van een gezin niet minstens even zwaar is!’

53



– financiële bezwaren tegen deeltijdwerk
De kwestie van de kosten en de baten wordt al in 1997 opgeworpen. Gesteld
wordt dat de gemeenschap veel investeert in de opleiding van artsen: circa 
1 miljoen gulden voor een gemiddelde specialist. Om dan in deeltijd te gaan
werken is verspilling van maatschappelijk kapitaal204. Ook door overhead en
andere kosten is het aantal ‘declarabele’ uren van deeltijders naar verhouding
minder. Hiertegen wordt als economisch voordeel ingebracht dat als je deel-
tijdwerken mogelijk maakt, oudere huisartsen minder snel opgebrand raken
en dus langer blijven werken205.
Vanaf 2001 neemt dit soort geluiden toe: is het wel verantwoord dat mensen
– vooral vrouwen dus206 – na een langdurige (want parttime) en veel geld 
kostende opleiding genoten te hebben, slechts in deeltijd willen werken207? 
Je zou ze moeten verplichten minstens een aantal jaren fulltime te werken208.
Het zou bespreekbaar moeten zijn om bij de ingangsselectie een groter
belang te hechten aan de factor of iemand in de toekomst fulltime wil gaan
werken186. Politicus Fortuyn zou zelfs opgemerkt hebben dat de vervrouwelij-
king van de zorg een bedreiging is en dat er teveel deeltijdwerkers zijn209.
Anderen menen dat het een oneigenlijke verklaring van het (huis)arts-
entekort is dat vrouwen in deeltijd willen werken210. Veel huisartsen – vrou-
wen én mannen – willen dit, omdat de werkdruk te hoog is. Daar zou wat
aan gedaan moeten worden. De tijd van de ‘alltime’ huisarts is allang voorbij,
werk is niet het enige in het leven van de toekomstige huisarts! Als voltijds
werken verplicht zou worden zouden veel basisartsen van de opleiding
afzien211. Bovendien doet men soms – onjuiste – uitspraken op basis van ver-
keerde bronnen over percentages artsen (m/v) die straks niet meer werkzaam
zouden zijn in een medisch beroep, meent het NIVEL212. Ook de HVRC doet in
haar jaarverslag van 2002 een duit in het zakje: het komt nauwelijks voor dat
huisartsen na hun opleiding niet als huisarts werkzaam zijn213.

ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde

– positie van de huisarts
In de geneeskunde staan ingewikkelder en moeilijker te diagnosticeren en te
behandelen aandoeningen centraal, die langduriger medische en sociale zorg
vragen, omdat patiënten deze aandoeningen langer overleven. Hierdoor, en
door het toegenomen medische kunnen en de vergrijzing, is het systeem van
medische zorg omvangrijker en specialistischer geworden, aldus het SCP. Het
aantal specialisten ten opzichte van het aantal huisartsen is dan ook enorm
toegenomen: 12 op 7 tegenover ongeveer half om half in de jaren ‘70. Dit
neemt niet weg dat er in 1995 2000 huisartsen meer zijn dan in 1975154.
N.a.v. het verschijnen van de LHV discussienota in 1995 ‘De wereld verandert
en de huisarts verandert mee’ werd vastgesteld214;215 dat de huisarts-
geneeskunde na 1945 een sterke professionalisering heeft doorgemaakt. 
Het wetenschappelijk onderzoek door huisartsen, met gebruikmaking van
huisartsgeneeskundige epidemiologie, is toegenomen. Er is een eigen
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beroepsopleiding en de kwaliteit van handelen wordt bevorderd door de
NHG-standaarden en de structuur van de nascholingsactiviteiten – sinds 1996
is iedere huisarts verplicht veertig uur nascholing per jaar te volgen. In de 
academische huisartsgeneeskunde viert EBM hoogtij.

Sinds de jaren vijftig heeft de huisarts een sterke positie gekregen door het
ziekenfondssysteem en de poortwachtersfunctie, waardoor de toegang tot de
specialistische geneeskunde alleen mogelijk is met een verwijzing door de
huisarts216. Het blijkt dat in landen met een poortwachtersysteem de gemid-
delde uitgaven voor gezondheidszorg per hoofd van de bevolking minder zijn
dan in landen met een rechtstreekse toegang tot specialistische zorg, maar de
vraag blijft of deze verschillen worden veroorzaakt door de positie van huis-
artsen217.
In de jaren negentig komt er echter een ontwikkeling van een terugtredende
overheid op gang. Dit maakte dat de zorg toenemend een kwestie werd van
afspraken en onderhandelingen tussen zorgaanbieders en verzekeraars; het
zou ook kunnen leiden tot concurrentie tussen zorgaanbieders. Met andere
woorden de positie van de huisarts was ineens niet meer zo safe215. Er werd
een andere koers bepleit214: we moeten ons ook op de huisartsenzorg zelf
organiseren en niet alleen op belangenbehartiging. Denk hierbij aan een
basisvoorziening die door elke huisarts geboden wordt, met daarnaast over-
koepelende diensten die in regionaal verband worden aangeboden, een
gezamenlijke dienstenpost bijvoorbeeld, en zaken als taakdelegatie, substitu-
tie, functiedifferentiatie en specialisatie van huisartsen. Als de huisarts-
ensector een belangrijke rol wil blijven spelen, moet er een eigentijdse orga-
nisatievorm komen. Als dit niet lukt zal de beroepsgroep invloed verliezen en
over enkele decennia een marginale positie bekleden, is de boodschap!

– beroepsbeoefening minder solistisch
Uit een peiling in 1993 blijkt dat meer dan de helft van de praktijkzoekende
huisartsen – vooral vrouwen, maar ook mannen – parttime wil werken.
Vrouwen willen liever in loondienstverband werken en in een gezondheids-
centrum, ook hebben zij minder bezwaar tegen een stedelijk gebied dan
mannen. Slechts 10% ambieert een solopraktijk. Het aantal praktijkzoekende
huisartsen is in geen tien jaar zo laag geweest: er zijn problemen om vacatu-
res op te vullen en het beschikbare aantal waarnemers is kleiner. Als de oplei-
dingscapaciteit niet wordt uitgebreid, zullen de grote steden moeilijkheden
krijgen bij het aantrekken van huisartsen, aldus het NIVEL218;219.
De daling van het aantal solisten houdt aan, er wordt meer in groepsverband
gewerkt. In 1995 werkt iets minder dan de helft van de huisartsen als solist
(tegen 90% in 1970), 31% in duopraktijken, 12% in groepspraktijken en 9%
in gezondheidscentra. Zowel vrouwelijke als mannelijke huisartsen die zich
willen vestigen zoeken vooral naar een samenwerkingsverband217.
In de huisartsgeneeskunde is deeltijdwerken een minder beladen onderwerp
dan in de specialistische geneeskunde. Het NIVEL onderzocht de houding
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t.o.v. deeltijdwerken onder artsen bij verschillende medisch specialismen o.a.
huisartsgeneeskunde194;220. De attitude t.o.v. deeltijdwerken van voltijdwerken-
de huisartsen bleek minder positief dan van deeltijdwerkende huisartsen,
alhoewel allen wel minder volle weken zouden willen werken. Bezwaren
waren o.a. de continuïteit en de kwaliteit van het werk. Een probleem met de
continuïteit is er overigens nauwelijks, blijkt uit onderzoek in een groepsprak-
tijk met parttime werkende huisartsen221.

Begin jaren negentig wordt op initiatief van de LHV een begin gemaakt met
de HAGRO-vorming214. Huisartsen in eenzelfde gebied maken niet alleen
afspraken over de waarneem- en dienstenregelingen, maar gaan ook meer
inhoudelijk samenwerken. Zo doen ze gezamenlijk FTO. Continue beschik-
baarheid en een meewerkende echtgenote zijn niet langer gangbaar. Er
komen zwangerschapsregelingen en grootschalige dienstenposten.
De patiëntenpopulatie verandert: meer ouderen en allochtonen. Huisartsen in
achterstandswijken krijgen ondersteuning. Intensieve thuiszorg wordt belang-
rijk en hiertoe doen praktijkverpleegkundigen hun intrede in de huisarts-
praktijk. Euthanasie is een hot topic, er komt meer aandacht voor palliatieve
zorg. De samenwerking tussen huisarts en specialist is nog steeds voor ver-
betering vatbaar.

– werkdruk, imago en huisartsentekort
Toenemend wordt het huisartsenvak als zwaar ervaren. Vooral oudere 
huisartsen hebben behoefte aan uitwijkmogelijkheden: parttime werken, 
vervroegd uittreden of andere werkzaamheden, maar dat is vaak niet 
mogelijk222. De LHV vindt dan ook dat er meer loopbaanperspectieven moeten
komen. Meer flexibiliteit door bijvoorbeeld jonge artsen eerst in loondienst 
te laten gaan bij een seniorhuisarts, die zo de kans krijgt de werklast te 
verminderen, of structurele ondersteuning door praktijkverpleegkundigen en
praktijkassistentes, waardoor de huisarts meer kan functioneren als regisseur
van de zorg. Ook kun je denken aan functiedifferentiatie tussen huisartsen
binnen HAGRO-verband.
Gevreesd wordt dat, als er lacunes in de zorg ontstaan, patiënten rechtstreeks
toegang krijgen tot de SEH-posten223. Primair huisartsgeneeskundige proble-
men worden dan behandeld door specialisten. Ook zal de wijkverpleegkundi-
ge vaker worden ingezet. En is dat ooit weer terug te draaien? Waarschijnlijk
niet. Zo blijven patiënten verstoken van de specifieke huisartsenbenadering
die veel iatrogene schade voorkomt. Een aantal ideeën om het tij te keren en
de regie weer bij de huisarts te brengen worden aangedragen, bijvoorbeeld
hagnio’s, een patronaat in het derde opleidingsjaar, regionale megapraktijken
(goed voor deeltijdwerkers en bijna gepensioneerde huisartsen), scheiding
huisartsenzorg binnen en buiten kantooruren. Het tekort dreigt nog groter
worden als in 2003 het goodwillfonds opgespaarde aanspraken uit gaat
keren, waardoor een grote groep huisartsen zal uittreden. Huisartsen zijn hier
nogal gelaten over, de zorgverzekeraars moeten het maar oplossen223.
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De honoreringskwestie krijgt in 2000 de huisartsen wel in beweging: massaal
stroomt men toe naar de RAI om zijn stem te laten horen. De commissie
Tabaksblat224 komt met een advies aan WVC om de huisartsenzorg ook in de
toekomst te kunnen laten functioneren als spil van de gezondheidszorg; daar-
toe is een andere financieringswijze noodzakelijk.

De resultaten van een vragenlijst, gestuurd naar een groot aantal huisartsen
in verschillende regio’s225, liegen er niet om. Een groot deel zal de komende
jaren stoppen en de instroom is niet voldoende om dit op te vangen. Het
imago dreigt slechter te worden, doordat de zittende groep overal haar
ongenoegen laat blijken; zo zal er weinig animo zijn om het beroep van huis-
arts te kiezen, vreest men. Huisartsen hebben vooral genoeg van de admini-
stratieve rompslomp en hoge werkdruk. Als hierin ondersteuning zou komen,
zou een aantal uit liefde voor het vak misschien langer in functie willen blij-
ven. De zorgverzekeraar moet hierin een rol spelen, maar ook de huisartsen
zelf moeten opnieuw naar hun organisatie kijken en taken herformuleren om
het elan weer terug te brengen in de huisartspraktijk, concluderen de onder-
zoekers.
De LHV-voorzitter vindt dat het geklaag over een hoge werkdruk en een laag
inkomen zo langzamerhand maar eens afgelopen moet zijn, dat verkoopt
niet226! Thans is een groter gevaar de uitholling van de poortwachtersfunctie
van de huisarts, meent hij.
Uit een steekproef onder 89 studenten in het AMC227 bleek dat men vindt dat
het beroep van huisarts geen status heeft en dat huisartsen weinig verdienen.
Naarmate men verder in de studie was, wist men zekerder dat men geen 
huisarts wilde worden. De media berichten negatief over de huisarts en ook
specialisten laten tijdens colleges negatieve geluiden over huisartsen horen.
Aantrekkelijk was wel dat je parttime kon werken, de persoonlijke band met
de patiënt en het maatschappelijk belang van het vak. Ook in Engeland zie je
de belangstelling voor de huisartsgeneeskunde aanvankelijk (1993) afnemen,
maar rond 2000 weer iets toenemen228;229.

– toekomstvisie
De huisartsenorganisaties LHV en NHG zijn zich de problemen bewust en star-
ten in 2001 het project “Toekomstvisie huisartsenzorg”230. De oude visie is
gebaseerd op de Woudschoten definitie van de huisartsenzorg (1959) en de
functieomschrijving en het Basistakenpakket uit 1983. Hoogste tijd voor een
nieuwe dus, de jongere generatie stelt immers heel andere eisen. Vrouwen
wensen andere arbeidsomstandigheden dan mannen; parttime werken veran-
dert niet alleen de arts-patiëntrelatie, maar noodzaakt ook tot een andere
structuur van praktijkvoering. De arts-patiëntrelatie is gelijkwaardiger gewor-
den, de autoriteit van de dokter is afgenomen231. Daarnaast zijn er knelpun-
ten in het kwaliteitsbeleid, het takenpakket is uitgebreid, de werkdruk is fors
toegenomen, er dreigt een huisartsentekort, de positie van de huisarts staat
ter discussie en honorering en kostenvergoeding van de huisarts lopen niet in
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de pas met de werkelijkheid. Er worden overal in het land discussiebijeen-
komsten georganiseerd, met als resultaat een rapport ‘Toekomstvisie huisarts-
enzorg 2012’232 en de instelling van een werkgroep die de toekomstvisie moet
vertalen naar wat er straks van de huisarts verwacht wordt233.

– huisartsopleiding
Het aantal vrouwelijke haio’s neemt gestaag toe. Begin 21 e eeuw zijn er meer
vrouwen dan mannen in opleiding tot huisarts. De duur van de huisarts-
opleiding is sinds 1994 drie jaar geworden.

Tabel 1 aantal door de HVRC nieuw erkende huisartsen

1983 1993 2003

totaal 530 339 444

% vrouwen 24,3% 38,9% 59%

Bron: NIVEL/HVRC

Winants234 maakt zich – nu vrouwen 50% van het artsenbestand uitmaken –
hierover zorgen: te lang uitstellen van het krijgen van kinderen is niet
gewenst; dus verlenging van de opleiding met bovendien lange werkweken is
nadelig. Zij vindt dit een verkapt selectiemiddel om vrouwen (en progressieve
mannen) buiten de deur te houden. Tien jaar later blijkt dit nauwelijks een
probleem: haio’s worden gewoon zwanger tijdens de opleiding, eventueel
zelfs meerdere malen, en doen de opleiding in deeltijd bij een 36-urige werk-
week. Moest eerst de HVRC om ‘bijzonder verlof’ verzocht worden, tegen-
woordig is het alleen een kwestie van melden dat je de opleiding in deeltijd
wilt doen. Uit een enquête onder haio’s in 1999235 kwam als nummer 4 van
tien pluspunten voor de huisartsgeneeskunde naar voren: ‘de mogelijkheid
om parttime te werken’.
Na veel gedoe over de externe leerwerkperioden in het ziekenhuis en de
inverdienregeling is – nu er ook een vrijstellingsregeling van kracht is ge-
worden – de rust weergekeerd en is de driejarige opleiding geaccepteerd. 
Het opleidingsprogramma, dat gebaseerd was op het Basistakenpakket, was
inmiddels toe aan herziening. Er werden nieuwe Eindtermen voor de huis-
artsopleiding geformuleerd236 op basis waarvan een nieuw curriculum werd
ontworpen237.

Werd men voorheen door loting toegelaten tot de opleiding, sinds een aantal
jaren is er een sollicitatieprocedure. Gelukkig is er nog voldoende belangstel-
ling voor de huisartsopleiding222, maar het aantal aanmeldingen voor de
beschikbare opleidingsplaatsen loopt terug: was het midden negentiger jaren
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nog ruim 4 op 1, in 2002 is er nog maar anderhalve sollicitant per opleidings-
plaats. Dit heeft o.a. te maken met de toename van het aantal opleidings-
plaatsen in andere specialismen.

vrouwengezondheidsbeweging en sekseverschillen

– sekseverschillen in beroepsbeoefening en voorkeuren van patiënten
Begin jaren negentig werd veel onderzoek gedaan naar sekseverschillen in
beroepsbeoefening238-241 en naar sekseverschillen in ziekte en gezondheid242,
het accent verschoof van vrouwenhulpverlening naar seksespecifieke hulp-
verlening.

In een onderzoek onder een grote groep huisartsen in Groot-Brittannië243

kwam naar voren dat vrouwelijke dokters vaker in een opleidingspraktijk
werken, minder vaak dienst hebben en minder uren in de praktijk werken,
meestal wegens de zorg voor kinderen. Vrouwen zaten niet minder dan 
mannen in commissies, maar waren wel wat minder betrokken bij het beleid.
Vrouwen ontleenden een grotere tevredenheid aan de relatie met patiënten.
Het grootste verschil zat ‘m in verantwoordelijkheid voor praktijktaken; vrou-
wen waren verantwoordelijk voor de vrouwengezondheidszorg en prenatale
zorg, mannen meer voor de computers, kleine chirurgie en administratieve
taken.

Uit een onderzoek onder consumenten naar seksepreferenties in de gezond-
heidszorg van het NIVEL121 bleken vooral vrouwelijke patiënten een sterkere
seksepreferentie dan mannen te hebben: hun voorkeur gaat meestal uit naar
een vrouwelijke hulpverlener. Er wordt dan ook voor gepleit dat mensen 
kunnen kiezen voor een mannelijke of vrouwelijke hulpverlener en dat het
arbeidsmarktbeleid hierop aangepast wordt, zodat er in ieder gebied ook
daadwerkelijk een keuze is. Probleem is echter – we spreken 1994 – dat er
nog te weinig vrouwelijke gynaecologen en huisartsen zijn. Bevorderen van
deeltijdwerk zou dan ook beleidsprioriteit moeten zijn, is het advies.

In 1994 werd een KNMG-congres gewijd aan sekseverschillen op het gebied
van de taal: ‘Als u begrijpt wat ik bedoel, de onbegrepen taal van de andere
sekse’. Geïnspireerd door de publicaties van Deborah Tannen was het doel
bewustwording van de karakteristieken van vrouwelijk en mannelijk commu-
niceren en van de mogelijkheden om hiermee om te gaan244. In 1995 wordt
een heel nummer van H&W (nummer 9) gevuld met bijdragen over sekse-
verschillen bij ziekte en gezondheid.
Een onderzoek in de huisartspraktijk wees uit dat mannelijke dokters minder
communicatief gedrag vertonen vergeleken met de vrouwelijke dokters van
Aletta238;245.
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De mening van opleiders over het aanstellen van vrouwelijke assistenten werd
gepeild199. Er kwam naar voren dat vrouwelijke artsen een aantal zaken beter
zouden kunnen dan mannelijke, zoals communicatie met, informatieverstrek-
king aan en begeleiding van patiënten. De afdelingssfeer zou verbeteren, ze
zouden zorgvuldiger zijn, hun zaalwerk netter doen, meer uren draaien en
zich verantwoordelijker voelen voor de gegevensverzameling. Vrouwelijke
patiënten kiezen vaker voor een vrouwelijke arts, omdat die zich beter inleeft
en beter inwendig onderzoek doet, en kinderen zijn minder bang voor vrou-
welijke dokters, aldus de ondervraagden. Volgens sommige opleiders man-
keert er ook wel wat aan vrouwen: ze hebben een achterstand wat acute
zorg, besluitvaardigheid en direct leiding geven betreft. Ook hebben ze 
minder belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek en promoveren.
Met dit laatste gaat het overigens steeds beter. Onderzocht246 is of het aan-
deel van vrouwelijke auteurs in het NTvG is gestegen vergeleken met 1948, en
dat is zo: het percentage vrouwelijke artsen dat bijdroeg aan een artikel
steeg en het percentage mannelijke bleef ongeveer hetzelfde. Wellicht zullen
vrouwelijke artsen door betere regelingen voor deeltijdarbeid en kinderop-
vang straks een even grote bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek
leveren als mannen.

– van seksespecifieke hulpverlening naar gendersensitieve gezondheidszorg
In 1996 installeerde minister Borst van VWS de Stuurgroep
Vrouwenhulpverlening om stappen te zetten op weg naar de integratie van
de vrouwenhulpverlening in de reguliere gezondheidszorg247. In de stuur-
groep zaten o.a. vertegenwoordigers van de GGZ, van patiëntenorganisaties,
de KNMG, maatschappelijk werk en ZN. Drie jaar later verscheen de eindrap-
portage: ‘Naar een seksespecifieke en multiculturele gezondheidszorg in de
21ste eeuw’248. Geconstateerd wordt dat er geen duidelijk beeld van vrouwen-
hulpverlening bestaat; de kennis, deskundigheden en instrumenten die in de
afgelopen 25 jaar zijn ontwikkeld binnen de vhv worden te weinig gebruikt.
Dit blijkt ook uit de ervaringen die zijn opgedaan in het VWS-
Werkprogramma Vrouwenhulpverlening (1992-1997). In de evaluatie daarvan,
in 1997, door Research voor Beleid (‘Integratie vrouwenhulpverlening in de
zorg. Voortgang en kritische factoren.’) werd geconcludeerd dat het imago
van vrouwenhulpverlening sterk politiek-ideologisch geladen is, hetgeen de
nodige weerstand oproept. Voor de inbedding van vrouwenhulpverlening in
beleid is het essentieel dat er voldoende draagvlak komt onder het manage-
ment en de beleidsmakers.
De Stuurgroep Vrouwenhulpverlening verbreedt haar terrein door ook de
multiculturele samenleving in haar advies op te nemen. De minister wordt
geadviseerd een landelijke stuurgroep ‘Sekse en etniciteit in gezondheidsbe-
leid’ te installeren voor een periode van 4 jaar.

De VNVA vindt dat haar rol nog steeds niet uitgespeeld is en wil niet alleen
een bijdrage leveren aan de verbetering van de positie van vrouwelijke 
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artsen, maar ook aan de verdere ontwikkeling van gendersensitieve gezond-
heidszorg54. Om dit laatste te onderstrepen en dit vakgebied te stimuleren
vestigde de VNVA in 1996 een bijzonder hoogleraar Vrouwenstudies
Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Deze leerstoel 
– die overigens in 2004 omgezet wordt in een profileringsleerstoel – wordt
bekleed door huisarts Toine Lagro-Janssen249. Onder haar leiding screenen
medewerkers aan het project ‘Seksespecifieke geneeskunde in het medisch
onderwijscurriculum’250 het Nijmeegs curriculum. Er blijkt nog geen sprake van
integratie van seksespecificiteit te zijn. Ook het aandeel van vrouwen bij de
totstandkoming van het onderwijsmateriaal is gering. Drie jaar later, in 2002,
is er een onderwijsprogramma over seksespecifieke hulpverlening voor haio’s
ontwikkeld251 en krijgt de universiteit van Nijmegen een afdeling
Vrouwenstudies Geneeskunde, een expertisecentrum ten behoeve van de
integratie van gender en sekse in het medisch curriculum op alle faculteiten.
ZonMw stelt hiervoor geld beschikbaar. De kennis over de invloed van sekse
en gender op ziekte en gezondheid neemt gestaag toe en vrouwelijke huis-
artsen hebben er voor gezorgd dat er op het WONCA congres in 2001 vrou-
welijke sprekers waren en onderwerpen over vrouwengezondheidszorg aan
de orde kwamen. Dit gebeurt op nog grotere schaal in 2004 op het door de
NHG georganiseerde WONCA Europe congres.

Vrouwelijke artsen

opleiding en keuze voor vervolgopleiding
Rond 1995 was de stand dat het aantal vrouwelijke geneeskundestudenten
boven de 50% lag, dat er steeds meer vrouwen beschikbaar kwamen voor de
vervolgopleidingen, maar dat de organisaties en opleiders hier nog niet op
ingesteld waren199;252.
Emma beschrijft in een dagboek in Medisch Contact haar ervaringen tijdens
het co-schap interne in 2002. Tijdens de overdracht zitten de heren specialis-
ten aan een kant, de arts-assistenten – half mannen, half vrouwen – zitten
aan de andere kant en op de tweede rang zitten de co-assistenten: allemaal
vrouw253.

Heymans en Du Moulin vroegen zich af hoe de keuze van basisartsen voor
een vervolgopleiding tot stand kwam en of men midden jaren negentig bij
het selectiebeleid en de organisatie van de ziekenhuizen wel voldoende reke-
ning hield met een grotere instroom van vrouwelijke artsen199;252;254. Aan bijna
500 basisartsen werd gevraagd welke overwegingen een rol hadden gespeeld
bij de keuze voor een opleidingsplaats. De co-schappenfase bleek de belang-
rijkste periode om een keuze te maken. Wat de situatie na afloop van de
opleiding betreft, wensten vrouwen vaker in loondienst en parttime te wer-
ken en hielden ze meer rekening met het combineren van een beroepsleven
met de privé-situatie. Status speelde voor vrouwelijke artsen minder een rol.
Ditzelfde gold ook voor de vrouwelijke agio’s die ondervraagd werden. Meer
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nadruk op technische werkzaamheden in een specialisme, mogelijkheid voor
wetenschappelijk onderzoek, evenals status en inkomen waren voor mannen
belangrijker overwegingen in hun keuzeproces.
Nagenoeg evenveel vrouwelijke als mannelijke basisartsen kozen voor een
opleidingsplaats in een klinische setting en 30% van de mannen en 70% van
de vrouwen wilden in deeltijd werken. Voor de beroepskrachtenplanning zijn
dit belangrijke bevindingen. Het vinden van een opleidingsplaats ging bij
mannen vaak via informele netwerken en bij vrouwen zowel via formele 
sollicitatie als informele netwerken. Volgens de onderzoekers blijken in de
praktijk wel degelijk seksespecifieke factoren een rol te spelen in selectiepro-
cedures. De gehanteerde selectiecriteria – volledig beschikbaar zijn en bereid
zijn privé-tijd in wetenschappelijk onderzoek te steken, waarbij het gezin op
de tweede plaats komt – zijn wellicht aan herziening toe, concluderen de
onderzoeksters.
In 1998 werden 18 vrouwelijke huisartsen geïnterviewd255 over de vraag waar-
om zij gekozen hadden voor dit beroep. Het karakter van het contact met
patiënten (het continu begeleiden gedurende de levensloop) en de veelzijdig-
heid van de functie waren de belangrijkste redenen. In eerste instantie wilde
een groot aantal een ander specialisme kiezen, maar toen het zover was,
paste men zich aan de partner aan. Allen werkten parttime: officieel 30 uur
per week, maar officieus circa 40. Het huisarts-zijn werd als een voldoende
carrière ervaren, omdat er toch steeds ontwikkeling in zit. Een ideaal beroep
voor vrouwen, is de conclusie van de auteur.

horizontale seksesegregatie
Faber89 constateert dat het aantal vrouwelijke artsen in de periode 1960-1995
vertienvoudigde en het aantal mannelijke verdrievoudigde. De verdeling van
specialisaties over mannen en vrouwen, berekend over de volgens de SRC in
1991 ingeschreven specialisten, is als volgt256. Van de 33 specialisaties zijn er 
21 mannenberoepen (meer dan 80% mannen), 11 zijn ‘door mannen ge-
domineerde’ beroepen (60 tot 80% mannen) en 1 is sekseneutraal (sociale
geriatrie).
Noordenbos vindt de geneeskunde dan ook nog behoorlijk masculien als je
kijkt naar de verdeling van mannen en vrouwen over de medische professies,
de organisatie van de werktijden, het gebrek aan vrouwelijke voorbeelden in
de opleiding, de inhoud van het medisch curriculum en de omgangsvormen in
de medische beroepscultuur256.
Zet je er de cijfers uit 2001257 naast dan is de situatie als volgt. Van de 30 
specialisaties zijn er 13 mannenberoepen, 13 ‘door mannen gedomineerde’
beroepen, 1 ‘door vrouwen gedomineerd’ beroep (klinische genetica) en 
3 sekseneutrale beroepen (allergologie, klinische geriatrie en kindergenees-
kunde).
Er worden ook andere definities van de begrippen mannenberoep en vrou-
wenberoep gehanteerd. Faber89 vergeleek het percentage vrouwelijke geregi-
streerde artsen in de specialismen met het percentage vrouwen in de totale
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specialistenpopulatie. Je krijgt dan een ander beeld. Huisartsgeneeskunde bij-
voorbeeld was aanvankelijk (1961) een mannenspecialisme; door de meer dan
gemiddelde groei van de huisartsgeneeskunde nam het aandeel van mannelij-
ke en vrouwelijke artsen in de huisartsgeneeskunde toe, maar dat van vrou-
wen verhoudingsgewijs veel sterker. Het is dan ook een evenredig specialisme
geworden in 1995 en heeft in termen van segregatie de grootste verandering
ondergaan. Dit betekent evenwel niet dat er evenveel mannen als vrouwen in
dit specialisme werken. Gezien de voor vrouwen bestaande samenhang tussen
arbeid en privé-situatie ligt de veronderstelling voor de hand dat de vrouwen-
en evenredige specialismen, in tegenstelling tot de mannenspecialismen,
goede mogelijkheden bieden om betaald en onbetaalde arbeid te combine-
ren, concludeert Faber.

In 2002 zijn er in absolute getallen evenveel mannen als vrouwen agio257. De
opleidingsplaatsen in de kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische
geriatrie, pathologie, psychiatrie, radiotherapie, reumatologie, revalidatie-
geneeskunde en de verloskunde/gynaecologie worden door vrouwen 
gedomineerd. Mannen domineren de opleidingsplaatsen in de anesthesio-
logie, cardiologie, cardio-thoracale chirurgie, gastro-enterologie, heelkunde,
keel-, neus, oorheelkunde, radiologie en urologie, met als uitschieters 
– >80% mannen – de neurochirurgie en de orthopedie.

factoren die een rol spelen in de keuze voor een specialisatie
In bovengenoemd onderzoek van Heymans en Du Moulin worden enkele fac-
toren onderscheiden die de keuze voor een loopbaan kunnen beïnvloeden252:
Psychologische en motivationele factoren, zoals ambitie, eigen geschiktheid,
wensen met betrekking tot de verdeling privé-beroep, kinderwens, aard van
het werk, ondersteuning, voorbeelden en identificatiemogelijkheden. Ook
beeldvorming tijdens opleiding en co-assistentenfase speelt een rol.
Organisatorische en structurele factoren, zoals arbeidsbelasting, duur van de
opleiding, deeltijdmogelijkheden, zwangerschaps- en ouderschapsverloven.
Zo melden specialistopleiders dat zwangerschap van assistenten tot grote
organisatorische problemen kan leiden258. Er moet vaak een beroep gedaan
worden op extra inzet van collega’s, die wel willen, maar het als een extra
belasting ervaren; deze regeling zorgt voor schuldgevoel bij de zwangere.
Anders is het tijdens de huisartsopleiding: veel haio’s worden dan zwanger,
waarschijnlijk omdat er een goede regeling is die na de opleiding ontbreekt.
Culturele en sociale factoren, als omgangsvormen, beroepscultuur, toelating
tot het netwerk.
Winants schreef een proefschrift met de titel ‘Co-assistentschappen als inwij-
ding in de medische beroepscultuur’259. De confrontatie met de professionele
medische cultuur is vaak krenkend voor vrouwen: er worden seksistische grap-
pen gemaakt, hetgeen een typisch mannelijke manier is om met stress om te
gaan, vindt Winants. In de hiërarchische en masculiene cultuur van de medi-
sche professie moet je loyaal zijn; het is van belang dat je stijgt, want dan
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weegt je oordeel zwaarder, maar vrouwen hechten hier minder aan en kijken
veel meer naar inhoudelijke argumentatie. Ook Keizer vindt de beroepscul-
tuur een obstakel voor vrouwelijke artsen260. In een Engels onderzoek worden
dezelfde fenomenen beschreven; een opmerking van een professor spreekt
boekdelen: ‘Why are we wasting time on you when you’ll end up washing
nappies?’261.
Volgens Noordenbos256 is het zo dat hoe afstandelijker en hiërarchischer de
onderlinge relaties zijn, hoe minder vrouwen in een specialisme (willen) wer-
ken. Care versus cure, maar is zo’n tweedeling wel gewenst? Specialismen met
veel deeltijdmogelijkheden, een arbeidscultuur waarbij care- en cure-taken
geïntegreerd zijn en het persoonlijk contact niet verwaarloosd wordt versus
specialismen met veel nadruk op cure, techniek en een afstandelijke houding
t.o.v. de patiënt. Ook in de huisartsgeneeskunde zou volgens haar zo’n twee-
deling kunnen ontstaan: doe- en praatdokters, waarbij de mannen in de
hoogstbetaalde technische doefuncties terecht komen en vrouwen in de 
minder betaalde praat- en luisterfuncties.
In Engeland maakt men zich andersom zorgen om de mannen in de gynaeco-
logie/obstetrie. Er heerst een anti-man stemming, waardoor mannelijke stu-
denten minder gelegenheid krijgen ervaring op te doen en de belangstelling
om dit vak te kiezen terugloopt262.

verticale seksesegregatie
Midden jaren negentig, de tijd van de positieve actie, is gemiddeld 1 op de 
5 bestuursleden van een maatschappelijke organisatie een vrouw263. Het kabi-
net stelt voor een databank voor vrouwelijke raads- en bestuursleden op te
richten, met als doel een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in
raden en besturen264 De KNMG geeft zelf het goede voorbeeld: 7 van de 
16 hoofdbestuurleden zijn vrouw, terwijl in de regio slechts 18% van de
bestuursleden vrouw is263.
Leemeijer en Van der Horst bespreken een aantal mogelijke belemmerin-
gen265, ontleend aan o.a. Lorber266, waardoor vrouwen niet zo gemakkelijk
‘hogerop’ komen.
Gatekeepers: gevestigde leden van een groep streven er naar hun ideeën en
waarden in stand te houden. Nieuwelingen, die wat betreft opvoeding,
gedrag en uiterlijk het meest op de gevestigden lijken, maken de grootste
kans toegelaten te worden. In de medische professie zijn de gatekeepers
overwegend mannen, die er mogelijk moeite mee hebben vrouwen als loyale
en betrouwbare collegae te zien, hetzij vanwege genoemde afwijkende
karakteristieken, hetzij vanwege gezinsverantwoordelijkheden.
Ontbreken van aanmoediging: vrouwen worden vaker ontmoedigd. Ook 
ontbreken succesvolle rolmodellen voor vrouwen.
Invloed sociale status: mannen hebben een hogere status dan vrouwen en van
mensen met een hogere status wordt aangenomen dat ze leiding kunnen
geven, dus vrouwen worden niet zo gauw gevraagd.
‘Double-bind’: als vrouwen een partner hebben, wordt er van uitgegaan dat
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ze meer aan het gezin gebonden zijn, als ze geen partner hebben wordt aan-
genomen dat het krijgen van een relatie meer prioriteit heeft. Of: als vrou-
wen een samenwerkingsgerichte houding hebben worden ze ongeschikt
geacht voor een leidinggevende positie, maar als ze een afstandelijke en
taakgerichte leidinggevende stijl hebben worden ze als weinig flexibel gezien
en minder geschikt als leidinggevende.

Het NIVEL deed onderzoek naar vrouwen in besturen van gezondheidszorgin-
stellingen267. 80% van de medewerkers, 35% van de directieleden en 8% van
de bestuursvoorzitters is vrouw. De geringe vertegenwoordiging van vrouwen
zou komen doordat er te weinig vrouwen te vinden zijn en zij die geschikt
zijn al te veel functies hebben. Maar hoe zit dat dan met mannen, vragen de
onderzoekers zich af. Vrouwen zouden meer moeten netwerken, zich actiever
moeten profileren en trainen in de benodigde vaardigheden.
In de Tijdschriftconferentie van het NTvG vraagt men zich af of deeltijd-
werken een van de oorzaken is van het achterblijven van vrouwen bij het
beklimmen van de ladder en van hun ondervertegenwoordiging in meerdere
specialismen174. De samenvatting luidde: deeltijdwerk is weliswaar maatschap-
pelijk aanvaard, maar kan niet aanbevolen worden als men hogerop wil. Door
de lange opleidingsduur wordt gezinsopbouw bij artsen pas laat gerealiseerd;
de ambitie van vrouwelijke artsen, die er wel degelijk is, reikt niet verder dan
de zwangerschap; in de carrière van vrouwelijke artsen ontstaat een knik
door de gezinstaken en de gebrekkige kinderopvang. De huidige overbelas-
ting van topfunctionarissen in de geneeskunde dient niet als lichtend voor-
beeld voor vrouwen.
Deeltijdwerken, onderbrekingen door zwangerschap, te weinig vaardigheden
voor bestuurswerk zouden dus niet bevorderlijk zijn, maar wat doen de vrou-
wen zelf? Een vrouwelijke huisarts riep naar aanleiding van een onderzoek
waarin vrouwen het beroep van huisarts een ideaal beroep noemen255, haar
vrouwelijke collega’s in een ingezonden brief op zich niet alleen met de zor-
gende kant van het beroep bezig te houden, maar ook in raden en besturen
zitting te nemen268;269. Vrouwen moeten niet alleen de lusten, maar ook de 
lasten op zich nemen. Straks is de meerderheid van de artsen vrouw, maar
bepaalt de mannelijke minderheid het beleid. Volgens Buis270 stellen vrouwen
zich teveel als ‘tweede-keusmensen’ op, ze roept vrouwen op tot actie om
meer invloedrijke functies te krijgen.
Begin 21 e eeuw is er nog niet veel veranderd: 60% van de geneeskundestu-
denten is vrouw en slechts 6% van de vrouwelijke artsen bekleedt een hogere
leidinggevende positie in de gezondheidszorg. Het glazen plafond of de plak-
kende vloer? Er is geen landelijk beleid om vrouwen op hogere posities te
krijgen271, wel zijn er projecten zoals ‘Vrouwen Hogerop’ van de SIGRA
(Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam);
de VNVA organiseert cursussen en, op initiatief van de hoogleraren Meijboom
en Lagro-Janssen, is er onder de vlag van VNVA en NHG een werkgroep
‘Vrouwen naar de top’ gevormd van vrouwelijke huisartsen die gepromoveerd
zijn en ambitie hebben272. NWO heeft een programma ASPASIA voor vrouwe-
lijke onderzoekers.
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de combinatie
Begin jaren negentig is er voor artsen in het vrije beroep nog geen goede
zwangerschapsregeling273. De VNVA, en later de LHV, beijveren zich voor het
laten opnemen in de arbeidsongeschiktheidspolissen voor artsen van een
zwangerschapsverlofregeling op basis van solidariteit258. Die regeling komt er
in 1994274.
Uit een literatuuronderzoek275 naar een eventueel verhoogd risico op compli-
caties voor de zwangere arts-assistent in opleiding tot specialist, blijkt dat dit
er niet is bij een normaal verlopende zwangerschap, zelfs bij excessief lange
werkweken. Anderzijds wordt wel gewaarschuwd276 voor overbelasting door
dubbele belasting. Vrouwen doen net alsof het allemaal gemakkelijk kan 
– een goede moeder, echtgenote, huisarts, huisvrouw, buurvrouw, familielid
zijn – en laten aan niemand merken dat de belasting veel te groot is.
De jonge dokters vinden dat de kwestie van carrière en gezin nog niet goed
opgelost is. Het is nog steeds het probleem van vrouwen; je ziet dat veel-
belovende jonge vrouwelijke artsen hun carrière aanpassen voor kinderen.
‘Doodzonde’, vinden haar vrouwelijke collegae277.
Tien jaar later blijkt uit een onderzoek onder vrouwelijke haio’s278 dat de 
combinatie beroepsarbeid en zorgarbeid als moeder van jonge kinderen goed
mogelijk is. Over het algemeen voelen ze zich hier goed bij. Het hoge arbeids-
ethos dat veel medische beroepen kenmerkt is ook verinnerlijkt in de
beroepshouding van menig jonge dokter en daarnaast willen ze een goede
moeder zijn; het is dus niet zo verbazingwekkend dat veel artsen van hot
naar haar rennen, hoge eisen aan zichzelf stellen en niet goed hun grenzen
bewaken. In de huisartsopleiding zou hieraan aandacht besteed moeten 
worden.

feminisering
Meyboom279 vat in 1999 de feminisering van de geneeskunde – omschreven 
als de getalsmatige toename van vrouwen in de geneeskunde en het 
creëren van een klimaat waarin vrouwen zonder belemmeringen en op 
gelijkwaardige wijze de door hen gewenste loopbaan als arts of specialist
kunnen vervolgen – als volgt samen. Met de feminisering kan de eenzijdige
mannelijke cultuur ten bate van de patiëntenzorg in balans worden gebracht.
Vrouwelijke artsen hechten meer aan een goede communicatie en relatie met
patiënten: praten in plaats van pillen, en aan een consequent vervolgbeleid.
Vrouwelijke artsen hebben aandacht gevraagd voor typische vrouwengezond-
heidsproblemen (anticonceptie, mishandeling), voor de medische gevolgen
van de socialisatie als vrouw en hebben laten zien dat de gezondheidszorg de
man als norm neemt (bijvoorbeeld bij hartziekten) met ernstige gevolgen
voor de gezondheid van vrouwen.
Vrouwelijke artsen hebben getracht zodanige voorwaarden te scheppen dat
zij hun professionele en persoonlijke taken konden combineren, maar een
doorstroming van vrouwen naar een vestiging of naar een hogere functie is
allerminst vanzelfsprekend. Barrières blijken o.a. te zijn: het ontbreken van
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flexibele vervolgopleidingen, goede vervangingsregelingen bij zwangerschap
en ouderschap en de eigen partner.
Nu zowel mannen als vrouwen niet meer fulltime willen werken moet de
organisatie van de zorg aangepast worden om een goede overdracht te reali-
seren. Tijdens de studie zou aandacht besteed moeten worden aan carrière-
planning, mannen zouden gemakkelijker in deeltijd moeten kunnen werken
en er zouden meer vrouwen in maatschappen, commissies en directies moe-
ten komen.
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Samenvatting 1993-2002
De vrouwen in Nederland hebben de onderwijsachterstand ingelopen, zijn 
– ook als ze gehuwd zijn – aan het werk getogen, maar doen dit meestal in
deeltijd, zeker als er jonge kinderen in het spel zijn, en hebben veelal een
partner die voltijds werkt. Nederlandse vrouwen spannen de kroon in Europa
wat deeltijdwerken betreft. Voor de generatie van nu, ook voor de mannen,
is werk alleen niet meer zaligmakend, er zijn andere belangrijke en leuke 
dingen in het leven, zoals kinderen of vrije tijd. De combinatie van zorg 
en arbeid is nog steeds niet gelijkelijk over de geslachten verdeeld. Het
kostwinnershuishouden is ingeruild voor een anderhalfverdienershuishouden,
waarin meestal de moeder de minste tijd aan betaalde arbeid besteedt.

Het merendeel van de startende geneeskundestudenten is vrouw. Er wordt
weinig geschreven over waarom vrouwen in zo groten getale voor de genees-
kundestudie kiezen.
De werkgelegenheid voor artsen verbetert, de opleidingscapaciteit breidt uit.
De arbeidstijd voor arts-assistenten wordt weliswaar verkort, maar in de prak-
tijk worden er nog lange werkweken gemaakt. Het artsenberoep lijkt minder
aantrekkelijk te worden voor mannen.
Er dreigt zelfs een tekort aan artsen te komen. Men zoekt naar oorzaken en
bedenkt oplossingen om met het huidige en toekomstige artsenpotentieel te
voldoen aan de behoefte.
Als een van de oorzaken van een dreigend tekort wordt deeltijdwerken
genoemd. Bladzijdenvol worden hierover geschreven. Bij de zittende genera-
tie artsen is het een heet hangijzer. De pas ingevoerde arbeidstijdverkorting
wordt al als een groot probleem ervaren, en dan komt er ook nog deeltijd-
werken bij. Enerzijds gaat het om een inhoudelijke kwestie: zo kun je het vak
nooit goed leren, het kan niet goed zijn voor de patiëntenzorg, hoe kun je nu
een betrokken dokter zijn als je maar half werkt. Anderzijds om een organisa-
torisch probleem: hoe krijg je de roosters rond en waar vind je menskracht
om een zwangere te vervangen. Bovendien is het zonde van het
(opleidings)geld als iemand maar half gaat werken. Onderliggend speelt mee
dat een beroep dat in deeltijd uitgeoefend kan worden niet veel kan wezen,
het heroïsche gaat er vanaf. De vrouwen lijken de schuld te krijgen – als het
over deeltijdwerken gaat wordt immers in een adem zwangerschaps- en
ouderschapsverlof genoemd – terwijl het veeleer lijkt te gaan om een veran-
dering in arbeidsethos bij deze gehele generatie artsen, vrouwen én mannen.
Degenen die in deeltijd willen werken hebben hiervoor duidelijk hun rede-
nen. De jonge generatie wil niet meer dag en nacht beschikbaar zijn, maar
wil tijd over houden voor gezin en hobby’s.
De weerstand neemt geleidelijk af en er worden oplossingen bedacht in de
sfeer van een kortere opleidingsduur en een andere opbouw van de studie,
aanpassing van de werkorganisatie, taakherschikking, het gemakkelijker
maken om zorg en arbeid te combineren, maar benadrukt wordt dat er een
cultuuromslag moet komen en die krijg je niet van de ene op de andere dag.
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Terwijl deeltijdopleiding in de specialistische geneeskunde slechts mondjes-
maat wordt toegestaan, geeft dit in de huisartsgeneeskunde nauwelijks 
problemen.

Ontwikkelingen in de maatschappij nopen tot veranderingen in de structuur
van de gezondheidszorg, de zorgverzekeraars krijgen een belangrijkere rol
toebedeeld. De jonge generatie (m/v) huisartsen is toe aan een andere manier
van beroepsbeoefening en wil niet meer solistisch werken. Vooral oudere
huisartsen hebben het zwaar: de werkdruk neem toe, maar daar staat in
financiële zin niets tegenover, niemand wil meer solist worden, in afgelegen
streken is geen opvolger te vinden, er zijn onvoldoende waarnemers. De posi-
tie van poortwachter staat ter discussie, er dreigt concurrentie te komen van
andere professionals in de eerste lijn, het imago is niet denderend.
Men is bang voor een huisartsentekort, de capaciteit van de opleiding wordt
vergroot. Er zijn nog voldoende belangstellenden, maar minder dan in de
vorige periode.

Vrouwenhulpverlening heet nu genderspecifieke gezondheidszorg. Er wordt
veel onderzoek gedaan naar sekseverschillen in beroepsbeoefening en naar
sekseverschillen in ziekte en gezondheid. In Nijmegen wordt een expertise-
centrum gevestigd ten behoeve van de integratie van gender en sekse in het
medisch curriculum op alle faculteiten in Nederland.

Ging het er in de vorige periode om überhaupt aan het werk te komen, in
deze periode is de aandacht vooral gericht op het krijgen van toegang tot
meerdere richtingen in de geneeskunde en tot andere (hogere) functies. De
geneeskunde mag dan wel getalsmatig feminiseren, maar in de beroepsbe-
oefening is de horizontale en verticale seksesegregatie nog niet verdwenen.
Het is een taai en moeilijk te doorbreken patroon. Machtsverschillen, vanzelf-
sprekendheden over mannelijkheid en vrouwelijkheid en rolpatronen spelen
een belangrijke rol. Zo is in een aantal specialismen het percentage vrouwen
nog zeer klein en bekleden vrouwelijke artsen nog weinig invloedrijke posi-
ties in beleid of bestuur. In de specialisaties waarin redelijk normale arbeidstij-
den mogelijk zijn komen meer vrouwen voor. Veel vrouwelijke artsen kiezen
voor de huisartsopleiding en combineren als vanzelfsprekend zorgtaken en
studie. In de huisartspraktijk zijn meer mogelijkheden gekomen om in deel-
tijd, in loondienst en in een samenwerkingsverband te werken. Wat regelin-
gen betreft is de strijd voor het grootste deel gestreden. Het probleem van
beroepsgroep, werkgevers en overheid is nu: hoe zorgen we er voor dat 
vrouwen aan het werk gaan en blijven? De KNMG commissie heeft haar 
naam veranderd in Commissie Emancipatiezaken, die opkomt voor een sociaal
beleid voor zowel mannen als vrouwen; ook mannen willen vrije tijd.
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Tabel 2 Toename aantal vrouwelijke huisartsen 1973 - 2003

Aantal huisartsen op 1 januari

1973 1983 1993 2003

Vrouwen 194 4% 531 9% 1226 18% 2424 30%

zelfstandig 3% 6% 14% 23%

hidha 1% 3% 4% 7%

Mannen 4410 96% 5368 91% 5743 82% 5683 70%

zelfstandig 96% 90% 80% 68%

hidha 0% 1% 2% 2%

totaal 4604 100% 5899 100% 6969 100% 8107 100%

Bron: NIVEL (www.NIVEL.nl)
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4.4 Conclusies en beschouwing deel I literatuurstudie

Hieronder wordt per deelvraag een conclusie en een beschouwing gegeven.
De paragraaf eindigt met de conclusies van de literatuurstudie.

1. ‘Hoe is de toetreding van vrouwen tot de medische wereld, met name de
huisartsgeneeskunde, verlopen?’
De toetreding van vrouwen tot de medische wereld, met name de huisarts-
geneeskunde, in de verschillende decennia laat zich als volgt beschrijven.

1973-1982 ‘Hallo, ik ben er ook nog, mag ik meedoen?’
Aanvankelijk waren vrouwelijke artsen nauwelijks zichtbaar, ze mochten wel
studeren en deelnemen aan een vervolgopleiding – de ‘meisjesstudie’ was nu
een maatschappelijke verworvenheid – maar verder moesten ze het zelf maar
uitzoeken. Hoewel het aantal vrouwen dat de huisartsopleiding volgde toe-
nam, was het voor vrouwelijke huisartsen niet eenvoudig aan de slag te
komen, tenzij je het geluk had in een gezondheidscentrum te kunnen werken
of als je een partner had die ook huisarts was. De belemmeringen waren
enerzijds van financieel-juridische en verzekeringstechnische aard, anderzijds
was een – in die tijd gebruikelijke – solistische beroepsbeoefening voor veel
vrouwelijke huisartsen, met gezinstaken en een niet-meewerkende partner,
bijna niet op te brengen.

1983-1992 ‘Wij vrouwen eisen…’
Dit beeld veranderde begin tachtiger jaren nog nauwelijks, er was boven-
dien een artsenoverschot, maar er werd, waarschijnlijk omdat het aantal 
vrouwelijke artsen gestaag toenam, krachtiger druk uitgeoefend om allerlei
voor vrouwen ongunstige regelingen te veranderen. Van het aantal eerste-
jaarsgeneeskunde studenten is vanaf 1984 meer dan de helft vrouw. In deze
tijd van werkloosheid was het motto van de overheid herverdeling van
betaalde en onbetaalde arbeid en economische zelfstandigheid voor mannen
én vrouwen. Het arbeidsethos in Nederland, ook bij jonge artsen, veranderde:
men wilde niet meer zo hard werken. Dit maakte het wat gemakkelijker voor
vrouwelijke artsen om deeltijdwerk na te streven, immers er werd wel van
vrouwen verwacht dat ze een baan hadden, maar een gelijke verdeling van
gezins- en huishoudelijke taken tussen man en vrouw was niet geregeld.
Vanuit de vrouwenhulpverleningsbeweging werd gepleit voor meer vrouwe-
lijke huisartsen omdat die beter toegerust zouden zijn voor de (gezond-
heids)problemen van vrouwen.

1993-2002 ‘Tellen we wel helemaal mee?’
In de negentiger jaren groeit de economie, er dreigt een artsentekort. Huis-
artsgeneeskunde loopt voorop binnen de geneeskunde qua deeltijdmogelijk-
heden in opleiding en in werk. Het aantal vrouwelijke huisartsen in opleiding
overtreft sinds 1992 het aantal mannelijke. In 2003 is van de ruim 8000 werk-
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zame huisartsen 30% vrouw. Begin 21 e eeuw zijn de meeste financiële en
andere belemmeringen weggenomen, er zijn veel meer mogelijkheden geko-
men om in loondienst te werken en grootschalige dienstenposten zijn in
opkomst, waardoor een huisarts slechts een beperkt aantal avond-, nacht- en
weekenddiensten per jaar hoeft te doen. Een vrouw is in huisartsenland geen
uitzonderlijk verschijnsel meer en kan hierin zonder veel moeite een gezin
met een baan combineren. Maar, de vrouwelijke huisarts mag dan wel in gro-
ten getale toegetreden zijn tot de dagelijkse praktijk, dat geldt niet voor de
hogere regionen. En ook is de vraag of, en zo ja in welke mate, ‘vrouwelijke’
waarden en normen opgenomen zijn in de ‘mannelijke’ beroepscultuur.
Voor de vrouwelijke arts die voor een (ziekenhuis)specialisme kiest is het wel-
iswaar eenvoudiger om in opleiding te komen, maar de opleiding in deeltijd
volgen is nog niet erg gebruikelijk. Daarnaast zijn er onder de specialismen
nog echte mannenberoepen, met werkweken van 60 uur of meer en een
‘mannelijke’ beroepscultuur, die voor vrouwen met een kinderwens geen
reële optie zijn.

Beschouwing
Zetten we de bevindingen uit de literatuurstudie betreffende maatschappelij-
ke ontwikkelingen en positie op de arbeidsmarkt van mannen en vrouwen in
een bepaalde periode naast de beschrijving die Becker8;280-284 (zie bijlage 1) van
zijn verschillende generaties in diezelfde periode geeft, dan zijn er veel over-
eenkomsten.

zeventiger jaren
De generatie huisartsen die in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige
eeuw aan de slag gingen, behoorde volgens Becker’s indeling tot de stille
generatie (geboren in de periode 1930-1945).
Deze generatie ontwikkelde een pragmatische houding t.o.v. het leven, werk-
te hard en maakte vlot carrière; stap voor stap werden de leden economisch
welvarender. Het arbeidsethos was hoog. Deze generatie vertoont de gebrui-
kelijke levensloop voor mannen en vrouwen: voor de man was arbeid het
middelpunt en voor de vrouw het 3-fasenmodel: arbeid, gezinsfase, terug
naar arbeid. Het verrichten van betaalde arbeid voor vrouwen met kleine kin-
deren was niet gebruikelijk. Dit is de generatie die op een keurige manier
oplossingen voor maatschappelijke ongenoegens probeert te vinden. Dat is
terug te vinden bij de vrouwelijke dokters. Zij roerden zich niet, maar deden
onopgemerkt hun werk. Ze probeerden er binnen de bestaande structuren
wat van te maken.

tachtiger jaren
De studenten en arts-assistenten tijdens de zeventiger jaren waren van de
protest of vroege babyboom generatie (1946-1955). Zij hadden een stukje van
de stijgende welvaart meegemaakt, maar toen zij in de tachtiger jaren op de
arbeidsmarkt kwamen was er een economische recessie gaande. Deze genera-
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tie kon nog werk vinden, maar de carrières verliepen langzamer en er waren
perioden van werkloosheid; vaak hadden man en vrouw beide een baan,
samen goed voor een inkomen gelijk aan dat van een lid van de stille genera-
tie. Vanuit hun democratiseringbehoefte en streven naar verdeling van macht
werd er gemorreld aan de heilige huisjes: arbeidstijdverkorting, deeltijdwerk
e.d. moesten gerealiseerd worden om banen te scheppen voor iedereen, man-
nen en vrouwen. De vrouwen van deze generatie waren het meest actief in
het veranderen van hun levensloop door het combineren van gezin en werk.
Dat zag je ook bij de groeiende groep vrouwelijke huisartsen. Zij werden
weerbaarder en kwamen in actie om ongelijke behandeling van mannelijke
en vrouwelijke artsen aan de kaak te stellen en te veranderen.
Ondanks een minder gemakkelijke start is het toch goed gekomen met deze
generatie, het zijn vandaag de vijftigplussers onder de huisartsen: ze hebben
goed geboerd, maar sommigen zijn de in hun ogen verkeerde ontwikkelingen
in het vak zat en stoppen met werken als huisarts omdat de werkdruk te
groot wordt en/of om nog iets leuks te gaan doen.

negentiger jaren
De verloren of late babyboom generatie (1956-1970) die in de negentiger
jaren de medische wereld betrad was individualistisch, realistisch en flexibel
ingesteld, vond persoonlijke ontwikkeling en betekenisvol werk belangrijk,
maar werd in de weg gezeten door eerdere generaties die niet alleen de
dienst uitmaakten, maar ook banen bezet hielden. De gevolgen van de eco-
nomische wereldcrisis die uitgebroken was, zouden ze merken als ze van
school kwamen. Deze jongeren kregen daarom de naam verloren generatie.
Dit is een zogenaamd alterbeeld, d.w.z. hoe anderen deze generatie zien, dus
niet hoe ze zichzelf zien. Hoog in het vaandel staat een betere balans tussen
werk en privé-leven. Men vindt het min of meer vanzelfsprekend dat werkge-
vers/beroepsgroep/overheid ervoor zorgen dat een baan te combineren valt
met een gezin. Ook de jonge artsen vinden dat. Ze hebben het geluk dat het
economisch tij keert en dat de vraag naar (huis)artsen groter wordt, zodat ze
toch nog goed terecht komen. De jonge groep vrouwelijke artsen volgt als
vanzelfsprekend de opleiding tot huisarts in deeltijd en vindt een baan die te
combineren is met de zorg voor kinderen.

begin 21 e eeuw
De arts-assistenten en jonge huisartsen die nu of binnenkort aan de slag
gaan, komen uit de pragmatische generatie (1971-1980). Een overwegend 
ik-gerichte, zakelijke, hardwerkende categorie van individuen. Dit cohort
betreedt een arbeidsmarkt die door het herstel van economische groei veel
behoefte aan jonge werkkrachten heeft. Bovendien is het een klein cohort.
Binnen de geneeskunde is het aantal keuzemogelijkheden gegroeid vanwege
een tekort aan artsen en een toename van opleidingsplaatsen. De oudsten
van deze generatie komen begin 21 e eeuw gemakkelijk binnen de huisarts-
geneeskunde aan de slag, in loondienst of zelfstandig.
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M.a.w. maatschappelijke veranderingen hebben in de geneeskunde, net als in
andere beroepen, allerlei ontwikkelingen op gang gebracht. Deze veranderin-
gen hebben de toetreding van vrouwen in de huisartsgeneeskunde versneld
en vergemakkelijkt. Vrouwelijke geneeskundigen hebben zich niet onder-
scheiden van hun vrouwelijke generatiegenoten. Wat in hun tijd ‘hoorde’ en
mogelijk was, hebben ze gedaan. Wel hebben ze, meer dan hun generatiege-
noten, altijd al in grotere mate deelgenomen aan het arbeidsproces.

Wat de generatietheorie van Becker betreft moet aangetekend worden dat
de geboortejaargrenzen die hij hanteert bij de indeling van generaties enigs-
zins willekeurig zijn, zoals blijkt uit een ander onderzoek285. Wel rekenen
mensen zich, desgevraagd, tot generaties: leden van de stille en protest gene-
ratie typeren zichzelf in Beckers’s termen, die van de verloren generatie niet,
zij beschouwen zich geenszins als ‘verloren’.

2. Welke maatschappelijke en (huisarts)geneeskundige ontwikkelingen heb-
ben een rol gespeeld in toename en positie van vrouwelijke huisartsen?
In de afgelopen dertig jaar hebben zich grote veranderingen voltrokken in de
maatschappij en in de geneeskunde.
Onder invloed van democratiseringsbewegingen en de tweede feministische
golf werden er maatregelen getroffen, zoals de Wet gelijke behandeling en
Wet gelijk loon, met als doel verschillen in de positie van mannen en vrouwen
op de arbeidsmarkt weg te nemen.
De overheid ontwikkelde beleid gericht op economische zelfstandigheid 
van mannen en vrouwen.
Kostwinning en zorg voor gezin moesten de verantwoordelijkheid van 
beide seksen worden.
Meisjes stroomden massaal toe in het hoger onderwijs, zo ook in de 
geneeskunde.
Er kwam Europese regelgeving met o.a. recht op deeltijdopleiding en -werk.
Het arbeidsethos onder de nieuwkomers op de arbeidsmarkt in de jaren 
tachtig veranderde: het leven draaide niet meer alleen om werk.
De huisartsgeneeskunde professionaliseerde en werd een volwaardig specia-
lisme binnen de geneeskunde. De beroepsbeoefening veranderde.
Als gevolg van de steeds groter wordende vraag die niet in verhouding 
stond tot het aanbod in de gezondheidszorg, gevoegd bij de wens van 
oudere huisartsen om vervroegd uit te treden, dreigde er eind vorige 
eeuw een artsentekort.
Al deze ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt dat het aantal 
vrouwelijke artsen is toegenomen en dat hun positie qua beroepsbeoefening
aanzienlijk verbeterd is.

Beschouwing
Het lijken vooral maatschappelijke ontwikkelingen geweest te zijn die een rol
hebben gespeeld in de toename van vrouwelijke (huis)artsen en de verbete-
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ring van hun positie. De beroepsgroep zelf lijkt een minder grote bijdrage
geleverd te hebben. Als er actie werd ondernomen gebeurde dit veelal onder
druk van de vrouwelijke artsen en de VNVA. Zij hebben in de tachtiger en
negentiger jaren van de vorige eeuw gestreden voor betere arbeidsomstan-
digheden en regelingen voor vrouwelijke artsen. De vrouwengezondheidsbe-
weging heeft bijgedragen aan het weerbaarder maken van vrouwelijke arts-
en, heeft hen meer zelfvertrouwen gegeven, maar heeft niet een omwente-
ling veroorzaakt in de medische wereld. Wel is een aantal aspecten uit het
gedachtegoed geïntegreerd in de reguliere geneeskunde. De VNVA houdt de
fakkel brandende en maakt zich sterk voor genderspecifieke geneeskunde en
voor meer vrouwelijke artsen op hogere posities. LHV en NHG brengen pas
begin 21 e eeuw een discussie op gang over de toekomst van de huisarts-
enzorg en de beroepsbeoefenaren.

3. Wat is er veranderd in de huisartsgeneeskundige beroepsbeoefening en
hangt dit samen met de toename van het aantal vrouwelijke huisartsen?
De grotendeels op ‘mannelijke’ leest geschoeide wijze van beroepsbeoefening
in de huisartsgeneeskunde is in de afgelopen 30 jaar drastisch veranderd.
• Wat praktijkvorm betreft is het aantal solistische praktijken fors afgenomen.

De mogelijkheid om in een samenwerkingsverband (gezondheidscentrum,
groepspraktijk, HOED) het beroep uit te oefenen zijn toegenomen.
Ditzelfde geldt voor het werken in deeltijd en het werken in loondienst.

• Het huisartsenberoep is geprofessionaliseerd. Het handelen van de huisarts
wordt minder aan individuele voorkeuren overgelaten: de standaarden
geven duidelijke richtlijnen en houvast voor (beginnende) huisartsen. Deze
ontwikkeling, gevoegd bij een toenemende automatisering van praktijkad-
ministratie en patiëntengegevens, maakt de overdraagbaarheid en over-
dracht gemakkelijker.

• De werkomstandigheden zijn veranderd: de arbeidsduur is korter gewor-
den, het aantal visites is afgenomen en het dienstdoen is minder belastend
geworden door de komst van grootschalige dienstenposten.

• Er zijn verschillende soorten ondersteuning in de huisartspraktijk mogelijk:
naast de doktersassistente kan een praktijkverpleegkundige ingeschakeld
worden en nieuwe ondersteunende beroepen zijn in opkomst.

• Het huisarts zijn, en dat geldt ook voor een aantal andere specialismen, is
niet meer een roeping maar een baan, het heroïsche is er af; de autoriteit
van de dokter is afgenomen, de arts-patiëntrelatie is gelijkwaardiger gewor-
den.

Niet veranderd is de verticale seksesegregatie. De topfuncties in de huisarts-
geneeskunde – hoogleraren, bestuurders – worden nog steeds voor het groot-
ste deel bekleed door mannen286.

Wat beroepsbeoefening betreft is er in de huisartsgeneeskunde dus wel een
en ander veranderd, maar op de vraag of deze veranderingen tot stand geko-
men zijn onder invloed van het toenemend aantal vrouwelijke huisartsen, of
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dat ze een direct gevolg zijn van maatschappelijke en professionele verande-
ringen, valt geen eenduidig antwoord te geven. Het is ongetwijfeld een wis-
selwerking.
Onder invloed van maatschappelijke veranderingen hebben vrouwen meer
ruimte voor eigen ontplooiing gekregen. Zij hebben hiervan gebruik gemaakt
door hun onderwijsachterstand in te halen en toe te treden tot de arbeids-
markt. Naarmate het aantal vrouwen in de geneeskunde toenam hebben zij
met meer kracht kunnen bepleiten dat de ongelijke behandeling van vrouwe-
lijke en mannelijke huisartsen werd opgeheven. Tegelijkertijd voltrok zich in
de maatschappij een verandering in het arbeidsethos, werken kwam minder
centraal te staan, ook dokters wilden een ‘normale’ werkweek en meer vrije
tijd. De werkdruk nam voor het gevoel van vele huisartsen alsmaar toe; com-
plexe problematiek t.g.v. de vergrijzing en de steeds mondiger wordende
patiëntenpopulatie waren hier debet aan. Oudere huisartsen namen voor 
een of meer dagen een assistent (hidha) in dienst. Door de toename van het
aantal vrouwen werd de vraag om de opleiding in deeltijd te kunnen doen
groter. Parttime werken werd gaandeweg een meer geaccepteerd fenomeen.
Onder de zittende huisartsen groeide de behoefte om de last van het dienst-
doen te verlichten, de dienstenposten werden een feit.
Al deze factoren hebben meegespeeld in de veranderingen die zich in de
huisartsgeneeskunde hebben voltrokken.

Beschouwing
Ook in een onderzoek van Williams287 wordt een dergelijke opvatting gehul-
digd. De auteur is van mening dat het onjuist is vrouwen als de aanstichters
van veranderingen in een relatief stabiele en statische professie te zien. Het
beroep als onveranderbaar opvatten was in het verleden wellicht gerecht-
vaardigd, maar er zijn nu, onder invloed van sociale, economische en politieke
krachten, zoveel belangrijke veranderingen in de geneeskunde gaande, dat
dit niet meer opgaat. De medische professie moet wel veranderen waar aller-
lei partijen de geneeskunde de zeggenschap over de inhoud en de context
van het medische werk betwisten. M.a.w. de snelle intrede van vrouwen in de
geneeskunde moet gezien worden als oorsprong én als weerslag van verande-
ringen, aldus Williams.

Het huisartsenvak is door bovengeschetste veranderingen voor vrouwen 
– met of zonder zorgtaken – een aantrekkelijk beroep geworden. Dit in
tegenstelling tot de specialistische geneeskunde, waarin de werktijden wel
enigszins aangepast zijn en in deeltijd werken mogelijk is, maar nog niet van
harte.
Moss Kanter288 ontwikkelde in de zeventiger jaren een theorie over de positie
van minderheden in een organisatie. Volgens haar zou, naarmate de minder-
heid groter wordt, de beroepscultuur veranderen. Hiervan is in de geneeskun-
de echter nog geen overtuigend bewijs gevonden, horizontale en verticale
seksesegregatie doen zich nog steeds voor. Mannenberoepen en vrouwen-
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beroepen met ieder een eigen cultuur. Een nog overwegend mannelijke
beroepscultuur op bestuurs- en beleidsniveau.
In een ‘mannelijke’ beroepscultuur bijvoorbeeld wordt parttime werken 
en onderbreking van je carrière opgevat als een teken van je minder 
verantwoordelijk voelen voor je werk. Je bent dan geen volwaardig lid 
van de beroepsgroep. Mogelijk is de vrouwelijke minderheid nog niet 
groot genoeg om een cultuurverandering teweeg te brengen. Voor de 
huisartsgeneeskunde zou dit anders kunnen liggen: het percentage vrouwen
in de huisartsgeneeskunde is groter dan in veel andere specialismen en huis-
artsgeneeskunde is niet zo hiërarchisch georganiseerd als een ziekenhuis of
andere instelling. Maar of zich in de huisartsgeneeskunde, op het niveau van
de beroepsbeoefenaren, een cultuurverandering aan het voltrekken is, is
vooralsnog onduidelijk.

Conclusies literatuurstudie
Hoe is de toetreding van vrouwen tot de medische wereld, met name de huis-
artsgeneeskunde, in de afgelopen dertig jaar verlopen?
Welke maatschappelijke en (huisarts)geneeskundige ontwikkelingen hebben
een rol gespeeld in toename en positie van vrouwelijke huisartsen?
Wat is er veranderd in de huisartsgeneeskundige beroepsbeoefening en
hangt dit samen met de toename van het aantal vrouwelijke huisartsen?

Dankzij de toename van het aantal vrouwen in het hoger onderwijs, is het
aantal vrouwelijke huisartsen in de afgelopen 30 jaar fors toegenomen. Door
allerlei verbeteringen op het gebied van vrouwenarbeid en veranderingen in
de manier waarop het beroep beoefend kan worden, is de toetreding van
vrouwen tot het huisartsenberoep in het laatste decennium van de vorige
eeuw goed op gang gekomen. De grotendeels op ‘mannelijke’ leest ge-
schoeide wijze van beroepsbeoefening is, vooral door het veranderde 
arbeidsethos en de ervaren werkdruk, veranderd, waardoor het vak 
zodanig beoefend kan worden dat het goed te combineren valt met 
andere verplichtingen.
De zorgtaken thuis zijn in de regel nog steeds de verantwoordelijkheid 
van de vrouwelijke huisarts. Dit brengt veelal met zich mee dat zij parttime
werkt.
Vrouwen participeren dus in toenemende mate in de huisartsgeneeskundige
praktijk, maar of de beroepscultuur hierdoor beïnvloed is, is niet duidelijk en
ook is een evenredige vertegenwoordiging in de ‘hogere’ regionen van de
huisartsgeneeskunde vooralsnog niet gerealiseerd.
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DEEL II Empirisch onderzoek

Is de jonge generatie vrouwelijke huisartsen een slag apart?
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5 Inleiding
Onderzoeksvragen
In de algemene inleiding werd genoemd dat er zorgen zijn over de be-
trokkenheid van vrouwelijke artsen en de gevolgen van de feminisering 
voor het artsenberoep: de status zou dalen en het parttime werken van 
vrouwen zou mede oorzaak zijn van het begin 21 e eeuw dreigende arts-
entekort. M.a.w. de groeiende groep vrouwen zou een bedreiging voor de
huisartsgeneeskunde vormen.
Uit het literatuuronderzoek is echter geen bewijs gekomen dat het door de
toename van het aantal vrouwen minder goed gaat met de huisarts-
geneeskunde. Ook met het dreigende artsentekort lijkt het mee te vallen.
Wel is gevonden dat de jongere generaties Nederlanders er een ander
arbeidsethos op na houden: werken is leuk, maar vrije tijd wordt ook belang-
rijk gevonden. Dit geldt ook voor de meeste jonge artsen, mannen en vrou-
wen. Zij willen niet meer fulltime beschikbaar zijn voor de patiëntenzorg.
Van een statusdaling als gevolg van de feminisering kan ook niet gesproken
worden, die is al eerder ingezet door de democratiseringstendensen in de
maatschappij: de dokter is niet meer de vaderlijke autoriteit. Evenmin is
gevonden dat vrouwelijke artsen het huisartsenvak kiezen omdát het beter
dan andere specialismen te verenigen valt met zorgtaken thuis. Wel is het
beroep door veranderingen in de beroepsbeoefening voor vrouwen met zorg-
taken toegankelijker geworden.

De vraag is vervolgens: wat is hiervan te merken bij de beroepsbeoefenaren
zelf? Zijn de jonge vrouwelijke huisartsen een slag apart? Gaan met de komst
van al die vrouwelijke huisartsen belangrijke waarden in het vak verloren? 
Dit is het thema van het empirisch onderzoek.
Twee elementen zijn hierin van belang: het genderaspect en het generatieas-
pect. De beroepsgroep bestond tot voor kort overwegend uit mannen met
een ‘mannelijke’ beroepscultuur en daar komen nu in rap tempo veel vrou-
wen bij. De jonge generatie beroepsbeoefenaren is, als we Becker’s typering
volgen, een ik-gerichte, zakelijke, hardwerkende categorie van individuen
met de behoefte om een goede balans te creëren tussen werk en privéleven.
Het zou best kunnen dat deze elementen van ‘anders zijn’ een rol spelen in
de gevoelens van bezorgdheid.
Het is daarom zaak de verschillende generaties en seksen in het onderzoek te
betrekken.
De concrete onderzoeksvragen luiden:
Verschilt de jongere generatie vrouwelijke artsen wat keuze en passie voor
het vak, wat beroepsbeoefening en ambities en wat opvattingen over ont-
wikkelingen betreft, van haar oudere vrouwelijke collega’s en van mannelijke
huisartsen? Zo ja, in welk opzicht?
Om deze vragen te beantwoorden worden vrouwelijke en mannelijke huis-
artsen uit de door Becker281 genoemde stille generatie, vroege babyboom of
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protestgeneratie, late babyboom of verloren generatie en pragmatische 
generatie ondervraagd.

Verslag van het onderzoek
Na een beschrijving van de methode van onderzoek (6) wordt verslag gedaan
van de resultaten. Allereerst een beschrijving (7.1) van hoe de loopbanen 
van de verschillende generaties – binnen de huisartsgeneeskundige en maat-
schappelijke context van die tijd – zijn verlopen, als huisarts en (voor zover
van toepassing) als ‘huisvrouw’.
De hierna volgende paragrafen worden gewijd aan de verschillen en overeen-
komsten tussen de generaties en tussen vrouwen en mannen wat een aantal
aspecten betreft:
• de keuze voor en de aantrekkelijkheid van het vak (7.2)
• de vorm waarin het beroep beoefend wordt (7.3)
• ambities (7.4)
• denkbeelden over man-vrouw verschillen in de beroepsbeoefening (7.5)
• houding t.o.v. ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde(7.6).
Ten slotte (7.7) wordt de vraag beantwoord: ‘Zijn de jongere generaties vrou-
welijke huisartsen een slag apart vergeleken met hun oudere collega’s en met
mannelijke huisartsen?’
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6 Methodiek

Methode van onderzoek en onderzoeksinstrument
kwalitatief onderzoek
Het empirisch onderzoek heeft tot doel elementen in de beroepsbeoefening
te onderscheiden waarop groepen (generaties, vrouwen/mannen) overeen-
komen of verschillen en zicht te krijgen op wat achterliggende mechanismen
zouden kunnen zijn.
Er is geen eerder onderzoek bekend op grond waarvan mogelijke antwoor-
den of hypothesen geformuleerd zouden kunnen worden. Het onderzoek is
dan ook beschrijvend van aard. Het is de bedoeling een zo volledig mogelijk
beeld te krijgen van de variatie in overwegingen en opvattingen betreffende
verdeling van tijd tussen arbeid en zorgverantwoordelijkheden, keuze voor
en aantrekkelijkheid van het vak, vorm waarin en wijze waarop het beroep
beoefend wordt, ambities en ontwikkelingen in het vak, en wat daarin cen-
trale begrippen zijn.
Bij een dergelijk doel past een kwalitatieve methode van onderzoek. In 
kwalitatief onderzoek ‘richt de vraagstelling zich op onderwerpen die te
maken hebben met de wijze waarop mensen betekenis geven aan hun sociale
omgeving en hoe ze zich op basis daarvan gedragen. Er worden onderzoeks-
methoden gebruikt die het mogelijk maken om het onderwerp vanuit het
perspectief van de onderzochte mensen te leren kennen.’289

En daar gaat het om in dit onderzoek: wat heeft mensen bezield om voor dit
vak te kiezen, hoe staan ze er in en wat willen ze er mee?
Een kwantitatieve onderzoeksmethode – een schriftelijke enquête onder een
representatieve steekproef van huisartsen bijvoorbeeld – is in dit geval minder
geschikt, het gaat er immers meer om een idee te krijgen van wat er zoal aan
opvattingen en overwegingen bestaat dan van de frequentie waarin ze voor-
komen. Dat zou eventueel een volgende stap kunnen zijn, wanneer men wil
weten hoe de verdeling van de gevonden opvattingen en overwegingen over
de beroepsgroep is.

onderzoeksinstrument
De gegevens ter beantwoording van de onderzoeksvragen werden verzameld
met behulp van interviews. Dit is een geschikte methode om geïnterviewden
in hun eigen woorden hun keuzes en de overwegingen daarbij te laten 
vertellen.
Hak290 zegt hierover: ‘Gebruik individuele ondervraging als waarnemings-
methode wanneer de vraagstelling betrekking heeft op meningen en 
ervaringen – d.w.z. op onderzoeksobjecten waartoe alleen de ondervraagde
toegang heeft.’ Zoals gezegd ging het er om een zo breed mogelijk scala aan
persoonlijke en individuele variaties boven water te krijgen.
Het interview bestond uit een aantal open vragen die in elk interview het
gespreksonderwerp aangeven en voorlopig afbakenen. Gekozen is voor deze



vorm om de geïnterviewden zo min mogelijk te beïnvloeden. Bij elke open
hoofdvraag zijn enkele subvragen geformuleerd die richting geven aan de
doorvragen indien het onderwerp niet vanzelf aan bod komt291.

Steekproef
In kwalitatief onderzoek gaat het om ‘systematic and purposive sampling292.
De respondenten zijn zo geselecteerd dat enkele kenmerken, die op basis van
de literatuur relevant geacht worden voor de beantwoording van de vragen,
in de steekproef voorkomen.
Uit het NIVEL-bestand van huisartsen is een steekproef (n=84) getrokken met
als selectiecriteria:

sekse
vrouwelijke en mannelijke huisartsen

generatie
SG Stille generatie (geboren tussen 1930-1945)
VBG Protestgeneratie of vroege babyboom generatie (1946-1954)
LBG Verloren of late babyboom generatie (1955-1970)
PraG Pragmatische (1971-1980)

wijze van beroepsbeoefening
a. praktiserend als zelfstandig gevestigd huisarts of in loondienst 

(al dan niet in een samenwerkingsverband, fulltime en parttime) of
b. voortijdig gestopt met werken als huisarts.

a. praktiserende huisartsen
Uit de steekproef is willekeurig een aantal proefpersonen aangeschreven,
ongeveer evenveel vrouwen als mannen per generatie. Aan deze ruim 
25 praktiserende huisartsen (zie tabel 3) is in twee rondes een brief gestuurd
met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. Na ongeveer een week is 
per telefoon een afspraak gemaakt voor een interview.
Men was over het algemeen heel welwillend. Slechts één huisarts wilde niet
meewerken en liet dit door de assistente zeggen. Reden: ‘geen tijd’. Enkelen
waren onvindbaar of langdurig ziek.
De interviews vonden plaats net voor of net na de invoering van het nieuwe
zorgstelsel (1 januari 2006).
Na afloop van de twee interviewrondes is in de steekproef specifiek 
gezocht naar een mannelijke en enkele vrouwelijke solisten, omdat die 
‘ondervertegenwoordigd’ waren. Omdat er te weinig solisten in de steek-
proef voorkwamen, werden enkele nieuwe namen en adressen door het
NIVEL verschaft. Zij werden in de zomer van 2006 geïnterviewd.
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Tabel 3 overzicht aantal geïnterviewde praktiserende huisartsen

SG VBG LBG PraG totaal
vrouwen 4 3 4 4 15
mannen 2 3 4 2 11

– toelichting tabel 4
In de hierna volgende tabel 4 wordt per geïnterviewde vermeld: sekse, 
generatie, geboortejaar/leeftijd, aantal kinderen, zelfstandig/loondienst, 
praktijkvorm (solo, duo, groep), aantal jaren werkzaam als huisarts, werktijd
als huisarts, overig (on)betaald werk/werktijd in de geneeskunde.
Weergegeven is de situatie op het moment waarop de interviews gehouden
werden.
Enkele huisartsen bleken kortgeleden gepensioneerd te zijn; in de tabel zijn
hun gegevens opgenomen naar de werksituatie vlak voor hun pensionering.
‘Hao’ betekent dat men huisartsopleider is.

Praktijkvorm:
Door het NIVEL worden wat betreft de monodisciplinaire samenwerkings-
verbanden voor de huisartsen drie groepen onderscheiden, te weten 
solopraktijk, duo-praktijk en groepspraktijk.
In een solopraktijk werkt er één huisarts, in een duo-praktijk werken er twee
(inclusief hidha’s) en in een groepspraktijk drie of meer (inclusief hidha’s).
Enkele huisartsen die altijd als solist gewerkt hebben, maar de laatste jaren
een hidha in dienst genomen hebben, worden als duo geboekt.
Degenen die als duo in een gezondheidscentrum werken worden bij groep
ondergebracht.
Huisartsen die als solist of duo in een HOED zitten, worden als solo resp. 
duo in de tabel opgenomen.
Als de praktijken, waarin continu een arts in opleiding werkt, ook als een
duo-praktijk beschouwd zouden worden, daalt het aantal solisten.

Werktijd:
Iedereen die minder dan 1 fte (fulltime equivalent) werkt, wordt door het
NIVEL als een deeltijder beschouwd.



Vrouwen 
 Geboren/ 

leeftijd 
in 2006 

Kinde- 
ren 

Zelf- 
standig 

Loon-
dienst 
 

 
Solo 

 
Duo 

 
Groep 

Werk  
als huis-
arts(jaren) 

Werk- 
tijd als 
huisarts 

Overig 
(on)betaald 
werk/werktijd 

SG V13 1941/ 65 x x   x  31 
(gestopt) 

1,0 incl. 
bijbanen 

 

 V8 1944/ 62 x x    x 33 0,7 bestuur 0,2 
(gestopt); 
hao 

 V9 1945/ 61 x x    x 32 0,5  
 V2 1945/ 61   x   x 28 

(gestopt)  
0,3 onderwijs 

0,5 

VBG V1 1947/ 59 x x   x  25 1,0 hao 
 V3 1953/ 53 x x   x  25 0,8 onderzoek 
 V14 1953/ 53 x x  x   20 1,0 hao 

LBG V11 1956/ 50 x x   x  13 0,8  
 V6 1958/ 48 x x   x  10 0,6  
 V10 1967/ 39 x  x   x 10 0,4  
 V12 1969/ 37  x  x   5 1,0  

PraG V15 1971/ 35  x  x   4 1,0  
 V5 1971/ 35 x x   x  5 0,6  
 V4 1972/ 34 x  x  x  3 0,4 onderwijs 0,4 
 V7 1973/ 33  x    x 2 0,8-0,9 onderwijs 

 

Mannen

  Geboren/ 
leeftijd  
in 2006 

Kinde- 
ren 
 

Zelf- 
standig 

Loon-    
dienst 
 

 
Solo 

 
Duo 

 
Groep 

Werk  
als huis-
arts(jaren) 

Werk- 
Tijd als 
huisarts 
 

Overig 
(on)betaald 
werk/ werktijd 

SG M5 1942/64  x x    x 34  
gestopt 

0,9  

 M9 1944/62 x x   x  33 0,8  

VBG M8 1950/56 x x  x   25 1,0  
 M10 1951/55 x x    x 25 0,8 hao 
 M7 1952/54 x x   x  28 0,8 hao 

LBG M1 1957/49 x  x   x 6 0,5 onderwijs 
0,3 

 M13 1958/48 x x  x   13 1,0 incl. 
bijbaan 

 

 M4 1962/44  x  x   10 1,0  
 M2 1963/43   x  x  10 0,4 arts alg. gez.h. 

0,3; 
hao 

PraG M6 1971/35 x  x  x  2   0,6  
 M3 1973/33 x  x   x 5 0,8  

Tabel 4 leeftijd, gezinssituatie en werksituatie van de geïnterviewde praktiserende huisartsen
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b. voortijdig gestopte huisartsen
Om een scherper beeld te krijgen van de onaantrekkelijke kanten van het vak
leek het aangewezen ook enkele huisartsen te interviewen die voortijdig
(ruim voor de pensioengerechtigde leeftijd) gestopt zijn. Oftewel – in termen
van kwalitatief onderzoek – een doelgericht zoeken naar gevallen, waarvoor
de bevindingen die uit de analyse naar voren komen, niet opgaan. De ver-
wachting was dat de geïnterviewde praktiserende huisartsen te weinig de
minder aantrekkelijke kanten van het vak zouden belichten.
Uit de oorspronkelijke steekproef van het NIVEL zijn alle ‘gestopte’ huisartsen
(stille, vroege babyboom en late babyboom generatie) begin juni 2006 aan-
geschreven.
Daarna is nog een aantal extra namen en adressen geleverd door het NIVEL.
Tenslotte is met 2 huisartsen uit het eigen netwerk contact gezocht.

Totaal aantal aangeschrevenen: 42. Een aantal (17) bleek onvindbaar, lang-
durig ziek of ‘gewoon’ met pensioen te zijn. Een aantal anderen was gestopt
met de eigen praktijk, maar bleek nog wel werkzaam te zijn als huisarts
(hidha of waarnemer) of was heringetreden na een periode niet werkzaam
geweest te zijn als huisarts. Alle personen die bereikt konden worden, wilden
meewerken aan het onderzoek (zie tabel 5). De interviews vonden plaats in
de zomer van 2006.

Tabel 5 aantallen ‘gestopte’ huisartsen en huisartsen die weer/nog 

praktiseren, met wie een telefonisch interview gehouden is

gestopt vrouwen mannen

Vroege babyboom generatie 5 4

Late babyboom generatie 5 4

(weer/nog) praktiserend vrouwen mannen

Vroege babyboom generatie 2 3

Late babyboom generatie 1 1

– toelichting tabel 5
Onder de huisartsen uit de steekproef, die het label ‘gestopt’ hadden gekre-
gen, bleken zich, zoals gezegd, huisartsen te bevinden die weliswaar met de
eigen praktijk gestopt waren, maar niet met werken als huisarts. Dit wordt
ook beschreven in een recent NIVEL onderzoek293: ongeveer 35% van de huis-
artsen die gestopt zijn met een praktijk volgens de NIVEL-registratie, blijkt
toch nog waarneemactiviteiten te ontplooien.
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Verantwoording van de aantallen en de groepen
a. praktiserende huisartsen
De onderzoeksgroep werd zo samengesteld dat er van alle generaties onge-
veer evenveel mannen als vrouwen in zaten. Verder vond er geen selectie
plaats, behalve een enkele keer – uit efficiëntieoverwegingen – door bij
elkaar in de regio wonende huisartsen tegelijkertijd aan te schrijven, zodat
wellicht interviews op één dag gepland konden worden.
Over de wijze van beroepsbeoefening waren op voorhand geen gegevens
bekend.
Apart werden nog enkele solisten aan de steekproef toegevoegd, omdat die
ondervertegenwoordigd waren in de onderzoeksgroep.
Gestopt werd met interviewen toen bleek dat er geen nieuwe inzichten meer
werden verkregen (gegevenssaturatie).

b. voortijdig gestopte huisartsen
De groep waar het om ging, zijn huisartsen die gestopt zijn, maar die wel
enige jaren als huisarts gewerkt hebben en niet vlakbij hun pensioen zitten.
Dit betreft vooral huisartsen uit de vroege en de late babyboom generatie.
Immers, veel van de leden van de stille generatie zijn gepensioneerd en van
de pragmatische generatie zijn de oudsten nu 35; als deze op hun dertigste
huisarts zijn geworden is hun registratie nog niet verlopen, echte ‘stoppers’
zijn dan nog niet te vinden in het gegevensbestand van het NIVEL.
Er zijn ongeveer evenveel ‘gestopte’ huisartsen (v/m) als praktiserende 
huisartsen (v/m) geïnterviewd uit dezelfde twee generaties (vroege en late
babyboom generatie), waardoor een vergelijking mogelijk wordt.

Interviews
Vanwege het open karakter van de interviews varieerde de duur; gemiddeld
duurden ze een uur. De interviews met de ‘gestopten’ duurden 10 à 20 
minuten.
De interviews zijn uitgevoerd door de onderzoeker; de geïnterviewden zijn
thuis of in de praktijk bezocht. De meeste interviews met voortijdig gestopte
huisartsen zijn telefonisch uitgevoerd.
Zoals gebruikelijk bij kwalitatief onderzoek zijn de interviews met tussenpo-
zen gehouden, zodat tussentijdse reflectie op de resultaten kon plaatsvinden
teneinde belangrijke inzichten te kunnen gebruiken bij volgende interviews.
De interviews zijn op een geluidsdrager opgenomen en verwerkt tot tran-
scripten, die na de interviews zijn geanonimiseerd.
De telefonische interviews met voortijdig gestopte huisartsen zijn, omdat dit
technisch niet goed mogelijk was, niet getranscribeerd maar wel zo volledig
mogelijk samengevat.
Er is systematisch gereflecteerd294 op de rol van de interviewer/onderzoeker.
Door een collega-onderzoeker is enkele malen feedback gegeven over de
wijze van interviewen. De (zelf)reflecties zijn neergelegd in memo’s.
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interviewvragen
Voorafgaand aan de definitieve samenstelling van de vragenlijst zijn enkele
proefinterviews gehouden.

De hoofdvragen luiden:

Wat trok u aan in de huisartsgeneeskunde, wat vond u onaantrekkelijk?
Hoe oefent u uw beroep nu uit en waarom hebt u voor deze vorm gekozen?
Hoe is voor u de balans tussen privé-leven en werk?
Hoe kijkt u tegen de ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde aan?
Hoe ziet u de toekomst, hebt u nog bepaalde ambities?

In bijlage 2 is de uitgewerkte vragenlijst opgenomen.
De vragen, die aan de voortijdig gestopte huisartsen gesteld werden, waren
kortweg: ‘Waarom hebt u indertijd gekozen voor de huisartsgeneeskunde
(wat was aantrekkelijk) en bent u vervolgens toch wat anders gaan doen (wat
was minder aantrekkelijk)?’

Codering, analyse en verslaglegging
De interviews zijn gecodeerd en geanalyseerd.
Bij de codering is gebruik gemaakt van kwalitatieve software: MAXqda2.
Voorts zijn memo’s bijgehouden van persoonlijke indrukken (direct na 
de interviews), tijdens het onderzoeksproces genomen beslissingen en 
opvallende thema’s (tijdens codering en analyse).
De analyse van de interviewgegevens is gericht op de systematische beant-
woording van de onderzoeksvragen295.

Per generatie zijn de eerste interviews met 1 mannelijke en 1 vrouwelijke
huisarts gecodeerd, dus 8 interviews totaal. Bij de codering zijn de hoofd-
vragen als hoofdcodes aangehouden.
Gaandeweg zijn categorieën samengevoegd, codes hernoemd e.d. Hierna zijn
deze 8 interviews nog een keer doorgenomen om te bezien of er bepaalde
aspecten niet of onvoldoende aan bod gekomen zijn met dit codesysteem,
waarna het nog enigszins is aangepast. Vervolgens heeft een collega-onder-
zoeker een viertal interviews gecodeerd. De codesystemen zijn vergeleken en
bleken in grote lijnen overeen te komen. Het grootste verschil zat in de mate
van uitsplitsing van bepaalde codes.
De codelijst is aangepast en hiermee zijn door beide onderzoekers enkele
nieuwe interviews gecodeerd. De uiteindelijke versie (zie bijlage 3) is
beproefd op een ander interview en de interrater betrouwbaarheid wordt
geschat op 95%.
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Met het definitieve codesysteem zijn de resterende interviews gecodeerd.
Hierbij gaat het dan vooral om: worden de bevindingen uit de eerste 8 inter-
views bevestigd, komen er nieuwe aspecten aan het licht. De bevindingen zijn
toegevoegd aan die van de eerste ronde.
De interviews met de gestopte huisartsen zijn met dezelfde codelijst geco-
deerd. Een aantal onderwerpen is in de telefonische interviews niet aan bod
gekomen, zodat het aantal toegekende codes beperkt is; wel zijn een aantal
nieuwe subcodes, m.n. onder hoofdcode ‘onaantrekkelijke kanten van het
beroep’ toegevoegd.

Bij de analyse is niet alleen gekeken naar eventuele verschillen en overeen-
komsten tussen de generaties en tussen mannen en vrouwen, maar ook naar
verschillen en overeenkomsten met de ‘gestopte’ huisartsen. Per hoofdvraag
en subvragen is een overzicht van de bevindingen gemaakt.
De verschillen en overeenkomsten zijn geanalyseerd vanuit de invalshoek: ver-
schilt de jongste generatie vrouwelijke huisartsen van de oudere generaties
vrouwen en/of van de generaties mannelijke huisartsen. Hierbij zijn ook de
memo’s geraadpleegd.
Een van de begeleiders van het onderzoek is betrokken geweest bij de 
analyse van het materiaal.

In de verslaglegging is zoveel mogelijk geprobeerd de jongste generatie vrou-
wen van de ouderen en van de mannen te onderscheiden, maar soms was dat
niet aan de orde en zijn bijvoorbeeld de jongere 2 generaties vergeleken met
de oudere 2 generaties. Of de vrouwen met de mannen.
Als in het verslag gesproken wordt van ‘jongeren’, worden de pragmatische
en de late babyboom generatie bedoeld. Met ‘ouderen’ worden de vroege
babyboom en de stille generatie bedoel. Als er sprake is van ‘jongste’ gaat
het over de pragmatische generatie, en ‘oudste’ is de stille generatie.

De generaties worden in de tekst ook wel aangeduid met oudste (Stille gene-
ratie) of jongste (Pragmatische generatie), of ouderen (Stille generatie en
Vroege babyboomgeneratie) en jongeren (Late babyboomgeneratie en
Pragmatische generatie).
De hierna weergegeven interviewfragmenten zijn bedoeld als illustratie van
de bevindingen. Er is geprobeerd van iedere geïnterviewde tenminste één 
uitspraak op te nemen.
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7 Resultaten

7.1 De generaties en hun loopbaan in huisarts-
geneeskundige en maatschappelijke context

In deze paragraaf wordt per generatie beschreven hoe leven en loopbaan van
de geïnterviewden, eventueel in combinatie met zorgtaken, verlopen zijn. 
De vraag is:
‘Verschilt de jongere generatie vrouwelijke huisartsen wat het verrichten van
beroepsarbeid en het dragen van zorgverantwoordelijkheid betreft van haar
oudere collega’s en van mannelijke huisartsen?’

De antwoorden die gegeven werden op de volgende interviewvragen zijn
geanalyseerd.
‘Naast het werken als huisarts zijn er nog andere dingen, bijvoorbeeld gezin,
huishouden, liefhebberijen, ander werk of andere activiteiten. Daar moet tijd
voor zijn: hoe is in uw situatie de verdeling van tijd tussen werk en andere
dingen? Staat het privé-leven (de zorg voor kinderen/huishouden of andere
bezigheden) de beroepscarrière in de weg of, andersom, kunnen door het
werk bepaalde dingen in het privé-leven niet?’

Er is niet naar de exacte tijdsbesteding gevraagd, maar wel naar hoeveel tijd
men aan betaald werk besteedt, wie de verantwoordelijkheid heeft voor de
zorgtaken thuis (kinderen en huishouden) en of er overleg is geweest tussen
de partners over de taakverdeling.

Voor het historisch perspectief wordt, gebaseerd op de bevindingen uit de
literatuurstudie en eventueel (recenter) onderzoek, per generatie eerst een
beknopt tijdsbeeld geschetst van hoe er in de maatschappij tegen werken in
combinatie met zorgen werd aangekeken en hoe de huisartsgeneeskunde
beoefend werd.
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De stille generatie (1930-1945)

V13 SG (1941) Ja huisartsgeneeskunde, maar ook wel psychiatrie, want daar
was ik heel goed in, als ik het zo mag zeggen. En ik vond eigenlijk
die verloskunde ook verschrikkelijk leuk, maar... ik kan helemaal
niet tegen weinig slaap, dus dat leek me verschrikkelijk moeilijk. En
wat ik ook leuk vond: kinderen. Ook voordat ik dan verloofd was
had ik dan best wel mensen die zeiden... jij wilt toch trouwen later?
Ik zeg: dat wil ik wel. En je wilt toch ook graag kinderen? Ja dat wil
ik ook wel, maar ik zeg: dan moet ik wel de ware hebben, als het
niet gebeurt dan ga ik gewoon kindergeneeskunde studeren. En
dan heb ik daar mijn portie. Ik had het al helemaal bekeken. Ik
dacht ik ga me daar niet... als ik niet 100% zeker ben... dat weet 
ik nog... 
Al mijn vriendinnen, voor zover ze dan wilden werken gingen
consultatiebureau doen. Ik zei ja maar dat wil ik niet, ik wil huis-
arts worden. Dus ik ben meteen in de grote vakantie, ik had dus
één kind en veertien maanden later een tweede kind, vroeg ik het
waarneembureau van heb je leuke waarnemingen waar ik ook
verlossingen kan doen? Daar wil ik ervaring in opdoen. En het liefst
in het Oosten van het land, of in het Midden, een beetje bosrijk...
dacht ik voor de kinderen. En ik had een man getrouwd die was
leraar, die hadden ontzettend veel vakanties. Dat kwam heel goed
uit, die zorgde dan voor de kinderen. 
Ja en ik ben ook wel eens gevraagd, toen had ik al zo’n buik, van
de tweede, om in een noodgeval in Hoek van Holland waar te
nemen. Daar was een huisarts met spoed opgenomen en ze konden
niemand krijgen. Toen zei ik ja maar over drie weken verwacht ik
een baby, ik ga maar niet op die boten... want dan moest je ook op
die boten naar iemand toe. Ze waren al heel blij... maar ik heb
gewoon de box met mijn eerste zoon die heb ik daar in de
wachtkamer... niemand vond het erg hoor...
Ja ik heb er toch wel hele goede herinneringen... en ik vond
bevallingen doen vond ik zo mooi. Maar best moeilijk, want ik wist
de weg niet. En dan zei ik tegen die vaders van nou ga maar met
een stallantaarn aan de weg staan. Maar hij wilde zijn vrouw dan
weer niet alleen laten... Dat waren allemaal van die dilemma’s.
Maar ik ging dan met zo’n geluksgevoel weer naar huis... (...)
En toen kwam ineens zo’n decreet van nou moet je als huisarts
geregistreerd worden en dan moet je kijken wat voor ervaring je
hebt gehad. En daar was ik de enige van al mijn vriendinnen die
dat had... en dat gold allemaal, dus ik werd meteen ingeschreven.
En dat vond ik echt... daar was ik heel blij mee.
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maatschappij
Toen de eerste vrouwen van de stille generatie aan het werk gingen in 
de zestiger jaren was het ‘not done’ voor vrouwen om betaalde arbeid te 
verrichten. De gender-identiteit12 van de Nederlandse vrouw werd in deze
generatie ontleend aan het moederschap. Haar levensperspectief was gezins-
gericht. Onder academische vrouwen was werken wel wat gebruikelijker: van
de vrouwelijke artsen verrichtte zelfs circa 90% betaalde arbeid39.

huisartsgeneeskunde
In deze tijd was het gebruikelijk dat je gevraagd werd voor een specialisatie
of baan.
Toen de vrouwen van de stille generatie afstudeerden was er nog geen huis-
artsopleiding, je moest maar wat meelopen met een gevestigde huisarts of
gaan waarnemen. Het vak werd veelal solistisch beoefend, er gold een 24-
uurs bereikbaarheid ook al had je nog maar 2 patiënten. Voor het weekend
waren er regelingen met de waarneemgroep, maar door de week moest je ‘s
avonds en ‘s nachts bereikbaar zijn. Doordat de communicatiemiddelen nog
niet zo geavanceerd waren moest er altijd iemand thuis zijn om de telefoon
aan te nemen als de huisarts visite liep.
De mannen uit deze generatie namen meestal een praktijk over, soms na
eerst een korte tijd als assistent in diezelfde praktijk gewerkt te hebben, of ze
gingen een associatie aan en namen vervolgens de praktijk over als de collega
met pensioen ging. Hiervoor moest een flinke som geld (goodwill) op tafel
gelegd worden. Voor de meeste vrouwen was het huisartsenvak financieel
noch praktisch haalbaar. Als je getrouwd was en kinderen had moest je
ervoor zorgen dat de opvang fulltime geregeld was, je had een achterwacht
nodig en een geldlening kon je als (gehuwde) vrouw wel vergeten.

de vrouwelijke huisartsen
Voor geen van de geïnterviewde vrouwen van de stille generatie was het op
voorhand duidelijk dat ze huisarts wilde worden. Twee wilden een opleiding
tot kinderarts resp. gynaecoloog volgen. De eerste werd afgewezen, de twee-
de knapte af op de bejegening van patiënten in het ziekenhuis. Een andere
vrouw wilde eigenlijk naar de Tropen, is niet gegaan vanwege haar a.s. echt-
genoot, deed vervolgens verschillend werk binnen de geneeskunde en kwam
zo op de huisartsgeneeskunde uit. En de laatste wist dat ze mensen beter
wilde maken, en vond, door waar te nemen in een huisartspraktijk, uit dat
dat het beste als huisarts kon.
De plaats waar ze terecht kwamen werd voornamelijk bepaald door het werk
van hun echtgenoten. Ze volgden hun man en pasten hun carrière aan aan de
mogelijkheden die zij ter plaatse aantroffen.
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V9 SG ...ik kwam uit Amsterdam, afgestudeerd, daar nog wat gewerkt, 
los vast. En mijn man... nou die kreeg een baan hier aan de
universiteit... ik dacht nou ik wil eigenlijk niet uit Amsterdam 
maar ik ga maar even mee voor een tijdje. Toen heb ik een jaar in
het ziekenhuis gewerkt wat ik erg leuk vond, heel boeiend, maar in
dat jaar was wel duidelijk dat ik niet klinisch wilde werken

Ze begonnen allemaal klein: een assistentschap bij een huisarts voor enkele
(halve) dagen of een, al dan niet gesteunde, vrije vestiging met 0 zielen. Een
eigen praktijk opbouwen, die aanvankelijk nauwelijks inkomen genereerde,
was mede mogelijk dankzij het feit dat hun echtgenoot een goed inkomen
had.
Drie van de vier vrouwelijke huisartsen zijn gedurende hun gehele loopbaan
in dezelfde praktijk gebleven als waarin ze begonnen. De oudste als solist
met, aan het einde van haar loopbaan, een hidha – later associé – er bij; 
één samen met een mannelijke collega als duo in een gezondheidscentrum;
één als assistent, maar al snel als maat in een gezondheidscentrum, en nu
werkzaam als duo. De vierde bleef in loondienst in een huisartspraktijk of
gezondheidscentrum en koos uiteindelijk meer voor het onderwijs aan a.s.
huisartsen.

V2 SG Het is ook leuk om én een stad, én een platteland met alle voor- en
nadelen, en de verschillende mensen... maar de zeven keer praktijk
was wel een beetje een versnippering waarvan ik denk... van oh ik
wou dat ik ergens 25 jaar gezeten had. Ja dat hoort zo bij dat vak.
Ja nee dat vind ik jammer, ja.

Een van de vrouwelijke huisartsen, die in haar eentje een praktijk begon,
ondervond veel tegenwerking van de zittende (mannelijke) collega’s, ze loste
dat op door haar vriendinnen die ook arts waren te vragen af en toe ‘op te
passen’.

V13 SG Nou en toen wouden ze een officiële waarneemvereniging worden,
een huisartsenvereniging, met statuten. En wat gebeurde daar?...
kreeg ik geen stemrecht. Ik had nog onder de 1000 of zo, dat
vonden ze te weinig. Ik zei ja, wel waarnemen voor praktijken van
3000, en geen stemrecht, kom... Nou dat is een heel gekrakeel
geweest, echt een paar jaar. En de meest vuile trucs werden er uit
gehaald, ik was best wel verontwaardigd
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Daarnaast lag de verantwoordelijkheid voor het gezin vanzelfsprekend bij
hen. De een had de hele dag iemand in huis om voor de kinderen te zorgen
en de ander organiseerde haar werk zo dat ze het grootste deel zelf, met
behulp van de echtgenoot die in de schoolvakanties thuis was, kon opvangen.
De derde werkte parttime.

V13 SG (solopraktijk)... ik had dus een babyfoon verbinding met mijn
buurvrouw. En ik had een telefoon doorgetrokken ook naar de
praktijk, door de achtertuin en de garage... dat werkte prima. Dus
de kinderen die belden ook op. Die namen ook aan als ik dienst
had, van is het ernstig? Moet ik haar nu oppiepen? Ja dat was wel
goed. Ze brachten uiteindelijk ook de rekeningen rond en zo... dus
het was wel een familiebedrijfje in die zin.

Ze konden veel dingen tegelijk. Ze klagen geen van allen over die tijd: ze
hebben niet het gevoel dat ze zelf tekort zijn gekomen of iemand tekort heb-
ben gedaan.

V8 SG Ik had ook wel het adagium: je moet kunnen leven met bepaalde
achterstanden... dus dat betekent dat je verstelwerk of weet ik
veel... je moet het niet erg vinden als er een stapeltje ligt. (...)... en
op een gegeven moment dan was je bezig met iets en dan deed je
ondertussen wat en dan kon je even sokken stoppen of een
spelletje doen en dan breide je ondertussen wat.

Ook geven ze niet aan dat ze zich belemmerd hebben gevoeld in hun loop-
baan, hoewel ze er waarschijnlijk niet in die termen over dachten. Een was op
en top een praktijkmens en heeft met hart en ziel in de praktijk gewerkt, een
andere ook, maar zij verdeelt haar tijd over werken in de praktijk en haar
gezin, de derde deed er uitgebreid bestuurs- en nascholingswerk bij en de
vierde was heel actief in onderwijs en nascholing. Drie van de vier hebben uit-
eindelijk steeds nagenoeg fulltime gewerkt. Degenen die nog werken hebben
voorlopig geen behoefte te stoppen met de praktijk.

de mannelijke huisartsen
Nagenoeg direct na hun afstuderen zijn ze in de praktijk terecht gekomen
waarin ze nu nog zitten of tot aan hun pensioen gezeten hebben.
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M5 SG Nee, ik heb geen opleiding... ik heb twee weken bij een huisarts
meegelopen. Ik was dolblij dat ik dus bij een oudere collega,
toevallig... een vriend van mijn ouders die zei goh, zou je bij mij in
de praktijk willen komen. Nou ik was eigenlijk heel blij dat ik vijf
jaar lang met hem heb mee kunnen lopen, omdat ik
daardoor…(...)... bijvoorbeeld een recept schrijven of zo... twee
volledig linkerhanden.(...) Ja een half jaar assistent en toen
geassocieerd.

Een van de geïnterviewde mannen nam een praktijk over, de ander begon als
assistent bij een oudere collega waarna een associatie volgde. De praktijk
werd daarna in een groepspraktijk ondergebracht.
Bij beide verliep de taakverdeling traditioneel. De man werkte fulltime, later
in de loopbaan wat minder. De vrouw gaf haar carrière op om de zorg voor
huishouden en gezin op zich te nemen. Een echtgenote werkte in de praktijk
mee als assistente, de ander ging, toen de kinderen wat groter waren, weer
(parttime) werken.
Voor de een was het de praktijk en bestuurswerk, samen met het gezin waar
het om draaide, voor de ander het gezin en de sport, naast de praktijk. Beide
hebben het met hulp van hun partners zo kunnen organiseren dat voor hen
de combinatie goed was. Ze hebben niet het gevoel dat ze op het ene dan
wel op het andere vlak bepaalde dingen niet hebben kunnen doen. Wel zou
een van de huisartsen in een nieuw leven een ander vak kiezen.

M9 SG Nee. Als ik het wist van te voren wat ik nu weet, een van mijn
zoons wilde medicijnen gaan studeren. Ik zeg joh dat is prima. (...)
Hij heeft het niet gedaan... omdat ik hem een beetje aangepraat
heb van die rompslomp die zag je al aankomen, die hele berg
papieren, ieder briefje... wat je moest tekenen, verschrikkelijk, daar
word je gek van. Papiermassa. Nou ja, de computer is natuurlijk een
hele verandering geweest, als we het over veranderingen hebben.
Ik moet je zeggen dat ik dat een goede ontwikkeling vind. En wij
zijn... mijn vrouw is heel handig met dat ding, als het gaat om het
vak, voor de rest doen we er niks mee hoor.
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De protest of vroege babyboom generatie (1946-1954)

V3 VBG (1953)... toen was mijn man nog niet klaar, toen ben ik daarna eerst
zijn vader gaan assisteren, en die ging toen kwakkelen. Mijn
schoonmoeder is ook in die tijd overleden. Dus het was heel druk in
die praktijk. Het was echt zo’n man/vrouw praktijk... hij deed het
werk en zij nam de telefoon... En toen mijn man klaar was met zijn
studie toen is mijn schoonvader met pensioen gegaan. Toen hebben
we met z’n tweeën de praktijk voortgezet. We werkten allebei. En
ja... dat was best wel klungelig allemaal. Wij hadden praktijk aan
huis, we hadden natuurlijk maar één spreekkamer, en toen hebben
we in huis nog een spreekkamer gemaakt... die zat aan het huis...
en de assistente, die we nog steeds hebben, die paste ook op de
kinderen en die nam ook de telefoon aan. Dat was... en dat ging
wel. Ja, toen was de belasting voor de telefoon niet zo hoog. Want
ze kon rustig de kinderen nog de fles geven en receptjes schrijven
tussendoor. Ja nou kan dat niet meer. De belasting is
verdrievoudigd.
Nee, toen was het... ja ik was om half tien klaar met mijn spreekuur
‘s morgens. We deden elke dag spreekuur… en zelfs ‘s avonds nog
als het moest. Ja. Keuringen ‘s avonds,... je was er 24 uur per dag
mee bezig. Ik vond het wel heel veel werk. Vooral de combinatie
ook met het huishouden, hè. En dan... ik hield er wel om half vier
mee op in principe... met de praktijk... en we organiseerden dat in
die tijd ook niet zo goed vond ik. Achteraf denk je joh, dat had
veel strikter gemoeten. Het was wel zo dat wij dan... dan nam mijn
man de spoedtelefoon om vier uur of als hij ging koken dan nam ik
de spoedtelefoon om vier uur. En dan... ja dan deed het ding wel
eens niet en dan kreeg je toch nog telefoon en dan met het kind
achterop naar een spoedgeval. Ja. En dat kwam wel eens voor.
…Het was gewoon vol. Je had nergens anders tijd voor. Ja je dacht
ook dat het zo moest. Dat deed je gewoon.

maatschappij
Voor de vrouwen van de vroege babyboom generatie was het al vanzelfspre-
kender dat ze ‘doorleerden’, wat ze daar vervolgens mee deden was nog niet
zo duidelijk, er waren niet veel rolmodellen. Of ze bleven werken zodra ze
getrouwd waren, hing samen met het opleidingsniveau. Er ontstaat een ver-
schuiving van een zorggerichte gender-identiteit van vrouwen, zoals
Heiligers12 dat verwoordt, naar een baangerichte gender-identiteit. Het was
de tijd van de tweede emancipatiegolf, dus mannen konden er niet meer
onderuit een steentje bij te dragen aan de zorgtaken, maar praktisch kwam
het er toch op neer dat de verantwoordelijkheid bij de vrouw lag.
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huisartsgeneeskunde
Aanvankelijk was het nog goed mogelijk werk als huisarts te vinden, maar dit
veranderde. Een zelfstandige vestiging was nog steeds de meest gangbare
wijze van beroepsbeoefening – voor vrouwen geen makkelijke weg i.v.m.
allerlei discriminerende maatregelen. Banen in loondienst van een huisarts 
of een samenwerkingsverband lagen niet voor het opscheppen midden
zeventiger, begin tachtiger jaren.

de vrouwelijke huisartsen
Van deze generatie was een vrouw min of meer in het vak gerold doordat
haar man huisarts wilde worden en het wel handig was als zij dat ook werd.
Ze nam samen met haar man de praktijk van de schoonvader over, en is daar
gebleven. Een ander had het voorbeeld van thuis: vader en moeder hadden
samen een praktijk. Zij bleef in dezelfde buurt en bouwde aanvankelijk in
haar eentje, later samen met een mannelijke collega een praktijk op. De
derde wilde eigenlijk naar de Tropen, maar werd huisarts en vestigde zich als
solist; ze is dat nog steeds, op dezelfde plek.
Allen werken nu 0,8-1,0.

Ze begonnen met praktijk aan huis, de kinderen werden tussendoor en met
behulp van oppas en familie grootgebracht. Ze plooiden hun gezinstaken als
het ware om het werk heen. Toen de kinderen nog klein waren, pasten ze
hun werktijden aan. Ze schetsen een beeld van veel gedoe om het allemaal
draaiende te houden, weinig mogelijkheid om op de partner terug te vallen.
Er bleef niet veel tijd voor jezelf over. En je deed altijd wel iets of iemand
tekort.

V14 VBG En in zo’n beginperiode denk ik dat je maar moet accepteren dat er
voor jou dan weinig plaats is. Ik bedoel de eerste paar jaar zijn een
soort Tropenjaren, waarbij je je sporten en al je liefhebberijen maar
over boord gooit, want dat was niet te doen. En als de kinderen
dan wat groter worden dan kan je dat weer oppakken,... Maar zo
ben ik eigenlijk in mijn beginperiode gestart. Je doet toch altijd
dingen tekort. Je doet toch tekort aan je gezin, daar moet je maar
vanuit gaan. Je doet ook altijd iets tekort aan je vak. Ik bedoel, ja,
je bent maar een mens.

Ondanks de geringe keuzemogelijkheden in wijze van beroepsbeoefening en
in de manier waarop de taken thuis verdeeld waren, heeft men toch niet het
gevoel gehad bepaalde dingen niet te hebben kunnen doen. Nu de kinderen
de deur uit zijn is het allemaal wat ontspannener. Er wordt nog steeds hard
gewerkt, maar er is ook ruimte voor andere dingen in de zin van hobby’s op
werk- of privé-gebied. Een van deze vrouwen is een promotieonderzoek
begonnen, twee anderen zijn al enige tijd huisartsopleider. Daarnaast doet
men aan sport en andere ontspanning.
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Uit de vroege en late babyboom generatie zijn 9 vrouwelijke huisartsen 
geïnterviewd die voortijdig gestopt zijn met werken als huisarts. Meer dan 
de helft gaf aan dat het zwaar was een gezin met de praktijk te combineren
en dat dit mede de doorslag had gegeven geregelder werk binnen de genees-
kunde zoeken. Dit waren met name de vrouwen die rond 1955 geboren
waren en net wel of net niet meer tot de vroege babyboom generatie
behoorden.

de mannelijke huisartsen
Twee van de drie huisartsen namen een praktijk over, de derde associeerde
met twee collega’s en vormde een groepspraktijk.

M10 VBG ...ik had een paar keer ook waargenomen en ik dacht ja dit is het
ook niet, iemand die alleen ergens zit, en dan met name nog in een
woonhuis waar ook de familie woonde, dat zag ik ook niet zitten.
Ik denk dat is te rommelig en dat is voor je privé leven niet goed.
En bovendien, dan zit je alleen met die assistente de hele dag. Ik
ben toch iemand die ook met andere mensen wil samenwerken, die
feedback wil krijgen, en dat vind ik een prettige manier.
(...) En geleidelijk aan is het hier een beetje een
gezondheidscentrum geworden.

Ze werken alledrie nog steeds in dezelfde praktijk, 0,8 -1,0 fte en onder-
nemen daarbinnen, of met de collega’s in de buurt, allerlei dingen. Hun echt-
genotes hebben min of meer als vanzelfsprekend de zorg voor de kinderen
op zich genomen; later hebben ze wel weer op enigerlei wijze betaalde
arbeid verricht.
Deze mannelijke huisartsen hebben naar hun gevoel juist veel van hun 
kinderen meegemaakt, omdat ze zo dicht in de buurt zaten (´ik was bij alle
maaltijden aanwezig´). Hebben ook niet het gevoel dat ze privé-tijd tekort
zijn gekomen of dat er dingen in hun carrière niet gekund hebben.
Ze hebben het nu zo georganiseerd – een hidha er bij of een regeling voor
een vrije (mid)dag) – dat ze meer toekomen aan leuke dingen, al dan niet
binnen het vak, en ze merken dat ze, nu ze ouder worden, wat minder hooi
op hun vork moeten/willen nemen.

99



De verloren of late babyboom generatie (1955-1970)

V10 LBG (1967) Het grappige vond ik, want ik zat steeds te twijfelen is dat
wel wat voor mij als vrouw, is dat te combineren. En toen in het
allereerste jaar kwam ik terecht als co bij een vrouwelijke huisarts
in de buurt van Leiden. En ik had zoiets van nou die heeft het zo
goed voor elkaar, dat was heel relaxed, heel ontspannen met haar
vak, en ook een gezin ernaast, toen had ik een heel positief beeld
van dat moet dus ook kunnen.
Ik ben eerst in loondienst gekomen... nee... ik heb twee kinderen
gekregen, de ene tijdens de opleiding, heel in het begin, ik was al
zwanger voordat de opleiding begon. En de tweede was ik
zwanger helemaal aan het einde. Toen ben ik eerst wat gaan
waarnemen in een verpleeghuis. Wat rustig aan begonnen. Het jaar
erop ben ik in loondienst gekomen in Den Haag, voor twee en
halve dag, en ook in loondienst in Leiden. Tegelijkertijd. En zo ben
ik eigenlijk begonnen. En ik heb een jaar in Den Haag gewerkt, en
het gebied trok mij niet zo aan. Ja de mensen zijn heel anders dan
de mensen hier, waar ik vandaan kom... En ook mijn man die had
zoiets van ik ben ook een beetje uitgekeken op het werk in die
regio, we gaan kijken of we weer terug kunnen. De eerste die een
baan heeft... en dan gaan we verhuizen. En toen was het toch vrij
gemakkelijk om hier ook in loondienst te komen. Ik ben begonnen
met het werk in twee praktijken, een dag bij een vrouwelijke huis-
arts hier op het dorp, en bij een mannelijke collega ben ik twee
dagen gaan werken. En dat beviel niet helemaal goed, de
combinatie van twee verschillende praktijken. Als de een vrij heeft,
heeft de ander geen vrij, en had je eigenlijk nooit vakantie. De
kinderen waren toen nog vrij klein. Toen viel het me tegen om drie
dagen te werken met weinig slapen ‘s nachts, en toen heb ik
besloten na een jaar om bij die collega waar ik één dag werkte om
te stoppen, en toen ben ik met twee dagen verder gegaan. En nu
werk ik nog steeds twee dagen.

maatschappij
De vrouwen van de late babyboom generatie studeerden en togen aan het
werk eind tachtiger, begin negentiger jaren, maar het was niet gemakkelijk
om werk te vinden vanwege een ongunstige arbeidsmarkt. Voor vrouwen was
zowel beroepsarbeid als zorgverantwoordelijkheid voor kinderen min of meer
vanzelfsprekend. Je hebt een baan, liefst niet fulltime en je besteedt flink wat
tijd aan je kinderen; huishoudelijke taken worden tot een minimum beperkt
of uitbesteed.
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Deze generatie vrouwen heeft een dubbele gender-identiteit (zorg en baan-
gericht).Vrouwen hebben recht op formele arbeidsparticipatie en de druk om
van dat recht gebruik te maken neemt toe12. Niet werken is eigenlijk geen
optie meer, hoewel Groenendijk296 stelt dat het nog steeds als een persoon-
lijke keuze van de vrouw zelf gezien wordt of ze wel of niet gaat werken.
Van mannen in Nederland wordt verwacht dat ze, of ze nu wel of niet een
partner en kinderen krijgen, tot hun pensioen een fulltime beroepscarrière
nastreven.

huisartsgeneeskunde
De assistent-schappen in de huisartsgeneeskunde namen toe en ook de
groepspraktijken. De diensten waren beter geregeld. De eersten van deze
generatie kwamen op de markt in een tijd waarin het voor beginnende huis-
artsen moeilijk was vast werk binnen de huisartsgeneeskunde te vinden.
Van de geïnterviewde ‘gestopte’ vrouwelijke huisartsen blijkt een groot deel
geboren te zijn in de jaren ‘50. Ze begonnen hun werkzame leven dus in de
jaren ‘80. Een aantal (m.n. die rond of na 1955 zijn geboren) noemt dan ook
dat bij het kiezen voor ander werk meegespeeld heeft dat het een slechte tijd
was om een huisartspraktijk te vinden. Hoewel dit voor een aantal van de
geïnterviewde mannelijke ‘stoppers’ ook geldt, noemen zij dit in mindere
mate.

de vrouwelijke huisartsen
De meesten zijn na enige omzwervingen of aarzeling in het vak terecht ge-
komen. Ze hebben tijdelijke assistent-schappen in de huisartspraktijk gedaan,
maar ook gewerkt in andere takken van de geneeskunde.
De twee vrouwen die een eigen duo-praktijk hebben zijn tevreden over hoe
ze hun werkend leven hebben ingericht; de solistisch werkende vrouw vindt
de praktijkvoering zwaar en de hidha is op zoek naar een eigen praktijk.
Allen werken nu al geruime tijd in dezelfde praktijk.
Allemaal vinden ze het vak erg leuk, genieten van de patiëntenzorg. Wat
zelfstandige vestiging betreft hebben, ook van deze generatie, enkele 
vrouwen op grond van hun vrouw-zijn weerstand ervaren bij de mannelijke
collega’s.

V10 LBG (wil samen met een vrouwelijke collega als duo een fulltime huis-
artspraktijk overnemen): Ja we hebben rondom hier gesolliciteerd.
En dan valt steeds weer op, en dat vind ik wel erg jammer, dat naar
ons gevoel steeds gekozen wordt voor een fulltime werkende man.

101



V12 LBG Toen ben ik hidha hier geworden voor twee dagen... En met
verpleeghuis... ja drie dagen verpleeghuis. En zo heb ik het een
opgebouwd en het ander afgebouwd. Totdat ik in januari dit jaar
dan alles volledig kon overnemen, na ook heel veel gesteggel met
de heren die eigenlijk liever een man wouden.

De vrouwen die kinderen hebben werken 2 - 4 dagen, de zorgtaak rust op
hen, maar dat zouden ze ook niet anders willen.

V11 LBG …mijn partner die had toen een parttime baan, dus die kon wat
opvangen. Maar ik heb dat ook altijd zelf willen doen. Ik zou dat
niet kunnen... ik zou jaloers worden op hem als hij veel meer
aandacht van de kinderen zou krijgen, dat zou ik niet willen.
Tenminste ik heb dat altijd wel fijn gevonden dat ik in ieder geval
minimaal een, en zeker twee dagen, aan het kind kon besteden,
van kon genieten.

De verdeling van de taken thuis is in overleg tot stand gekomen. Het werk
wordt zoveel mogelijk aangepast aan de gezinsomstandigheden. Werk is niet
nummer 1 voor de moeders, hoewel het wel belangrijk is. Voor de meesten is
de balans goed. De fulltime werkende solist, die geen kinderen heeft, ervaart
een tekort aan tijd voor ontspanning.

De moeders hebben zich geen van allen echt beperkt gevoeld, hoewel 
het feit dat ze kinderen hadden of wilden, bij de keuze voor een vervolgop-
leiding een rol heeft gespeeld: is het werk te combineren met een gezin? Ze
hebben vervolgens het werk steeds zo ingericht dat er voldoende tijd was om
de zorgtaken en andere privé-zaken te kunnen uitvoeren.
Een van de (bijna fulltime werkende) huisartsen geeft aan dat het moeder-
schap wel invloed heeft (gehad) op haar functioneren in de huisartsenwereld.
Je kunt niet aan alles meedoen.

V11 LBG En ook als je kiest voor een combinatie tussen moederschap en in
dit geval huisarts zijn, dat vind ik ook niet slecht. (…) Deelnemen
aan commissies, aan taken die je moet verdelen binnen je huisarts-
engroep of wat dan ook, afspreken van vergaderdata,... ja dat zijn
je beperkingen. Dus praktisch, gezien de tijd, heb je beperkingen
en moet je vaak, tot op de dag van vandaag, enorm knokken. Want
het wordt gewoon niet makkelijk geaccepteerd, helemaal niet, nu
nog niet. Nee.
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Nu de kinderen groter zijn kan er meer. Een vrouw formuleert het als volgt:
doordat je kinderen hebt, kom je op werkgebied aan sommige dingen pas
later toe. Ze hebben allen het gevoel dat ze in de toekomst nog andere 
dingen kunnen doen: supervisor of opleider worden, een onderwijsbaantje
erbij, een eigen praktijk beginnen.
Maar ook privé is er meer mogelijk. Ze hechten allemaal aan vrije tijd voor
zaken als vrijwilligerswerk, sport, sociale contacten of ‘even bijkomen’: eens
niemand aan je kop, lekker helemaal niks hoeven.

de mannelijke huisartsen
Een deel van hen heeft, net als hun vrouwelijke collega’s, andere ambities
gehad, of heeft die nog.
Ze hebben in de Tropen gewerkt of doen er permanent ander werk bij, in
onderwijs/onderzoek of andere takken van de geneeskunde. Wel hebben 
ze allemaal nu een plek gevonden waar ze al langere tijd werken. Twee van
de mannelijke huisartsen werken parttime, een als hidha en een in een
gezondheidscentrum. Twee anderen, allebei zelfstandig ondernemer, zouden
graag parttime willen werken om wat meer tijd voor zichzelf te hebben, 
maar kunnen het zich financieel niet veroorloven.
De parttimers besteden de rest van hun tijd aan ander betaald werk en 
zorgtaken of hobby’s.
Van de twee vaders is er een wiens vrouw de zorg voor de kinderen op zich
heeft genomen. Bij de ander zijn de zorgtaken gelijk verdeeld.
Allen hebben het gevoel dat het op dit moment o.k. is, maar dat ze wel 
nog iets anders zouden willen, als de kinderen groter zijn of de financiën 
het toelaten.

M13 LBG ...maar heb ik nu het gevoel... een beetje een soort verzadiging
bereikt, van nou ik zou het ook wel een tijdje niet willen. Als het
nu zo ver was dat mijn vrouw zei van nu heb ik echt die tijd nodig
om met mijn business verder te gaan en dat kan ook, maar dan
moet jij nu wel thuis zijn, dan zou ik die gok wel willen wagen. En
dan denk ik dat ik daarna wel weer iets doe. Misschien ga ik haar
wel helpen in dat bedrijf, of ik ga iets heel anders doen.
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De pragmatische generatie (1971-1980)

V7 PraG (1973)... we hebben twee normpraktijken met z’n drieën (1 vrouw
en 2 mannen), dus we werken alle drie parttime. De ene collega
werkt vier dagen, de ander drie en ik drie. Dat is samen 2 fte.
...voor de verzekeraars zijn we gewoon één praktijk, maar intern
hebben we alle patiënten toegekend aan een dokter. En dat
verschijnt in het scherm onze naam er voor, dus iedereen weet
precies wie bij wie hoort. En ja, wij kennen onze pappenheimers
natuurlijk wel, en we overleggen veel. Dus ja, dan kan je ook vrij
moeiteloos een patiënt van een ander zien. 
Voorheen deden C. en J. alles door elkaar... je krijgt natuurlijk
sowieso dat een bepaalde groep altijd naar C. gaat en een ander
naar J., maar het liep veel meer door elkaar. Ik ben hier het laatste
jaar van mijn opleiding geweest. En toen ben ik hier nog ongeveer
driekwart jaar als hidha geweest, omdat ik niet meteen wilde
associëren, dat vond ik te eng, ik dacht ik wil ook zien hoe het dan
is als je echt huisarts bent. En... maar goed, dat ging hartstikke
goed, dus ik was in september klaar en toen in juli van vorig jaar
zijn we geassocieerd.
Ik werk nog een dag in een andere praktijk... het wisselt wel eens
wat, ik heb wel periodes dat ik denk van hè bah, een beetje
onrustig is het soms ook, nog zo’n andere praktijk, maar goed, daar
heb ik ook mijn plek en daar heb ik ook een beetje mijn vaste
clientèle zegmaar, dus... en iedereen weet daar nu dat ik daar altijd
op donderdag ben, dus dat werkt ook wel goed. En het is wel heel
leuk omdat het heel verschillend is. Ja, dat is een hele grote
solistenpraktijk, de patiëntenpopulatie is ook heel anders. Dus dat
is wel leuk. Ja.

maatschappij
Hogere en middelbaar opgeleide vrouwen blijven actief op de arbeidsmarkt
en onderbeken hun loopbaan in de regel niet meer als ze moeder worden.
Van de hoogopgeleide vrouwen met (kleine) kinderen werkt bijna 80%297. 
Wel gaan ze veelal parttime werken en zijn daar tevreden mee. Ze hebben,
net als de vorige generatie, een dubbele gender-identiteit.
In onze cultuur domineert nog steeds de moederschapsideologie: veel vrou-
wen willen primair een goede moeder zijn en een (flink) deel van de zorg zelf
doen298. Van de partner wordt verwacht dat deze 1 dag op de kinderen te
past, maar dit gebeurt niet altijd.
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huisartsgeneeskunde
Het vak heeft een duidelijk gezicht gekregen, waardoor je weet waar je in
stapt. De opleiding kan in deeltijd gedaan worden. Een baan als huisarts 
kan vrij gemakkelijk met zorgtaken gecombineerd worden, er zijn veel meer
vormen van beroepsbeoefening mogelijk. Het werk kan flexibel ingedeeld
worden en er hoeft, sinds de invoering van de dienstenposten, maar af en 
toe dienst gedaan te worden. De vrouwelijke huisarts is begin 21 e eeuw geen
uitzonderlijk fenomeen meer.

de vrouwelijke huisartsen
De huisartsen van de pragmatische generatie hebben hun eerste schreden op
het pad van de huisartsgeneeskunde gezet. Drie van de vier hebben heel
bewust voor dit vak gekozen.
Eén is hidha bij een solist in combinatie met een onderwijsbaan aan de 
universiteit; één is solist in een HOED; een ander werkt als maat in een 
praktijk met 2 mannelijke collega’s en één heeft, na een korte periode in het
buitenland, als duo samen met haar echtgenoot een praktijk overgenomen.
Geen van allen heeft plannen om hierin op korte termijn verandering aan te
brengen. Allemaal vinden ze de patiëntenzorg erg leuk. Ze werken parttime,
behalve de solist. Deze laatste vindt allerlei aspecten van de praktijkvoering
die er bij komen een belasting.

Van de twee die kinderen hebben, heeft een vrouw de verantwoordelijkheid
voor gezin en huishouden; bij de ander is de zorg gelijk verdeeld tussen de
partners. De verdeling van taken is in overleg tot stand gekomen. Het vak is
ideaal te combineren met een gezin, meent er een. Over het algemeen is men
tevreden over de verdeling van tijd tussen werk en privé.

V5 PraG (duo-praktijk met echtgenoot) Kijk als een van de kinderen een
keertje ziek is, of een keertje op schoolreis moet, of een keertje een
vrije dag heeft van school omdat de leraren nascholen, dan ben ik
vrij. Ik breng ze naar school, ik haal ze uit school. Tussen de middag
komen ze thuis eten. Alles kan. Krijgt er plotseling eentje
waterpokken dan is het helemaal geen stress. En ja, welk vak kan ik
anders om negen uur beginnen, om kwart voor twaalf mijn kind uit
school halen, om kwart voor een weer op school zetten, een paar
visites rijden en om kwart over drie weer lekker mee naar huis
gaan?

De twee zonder kinderen verwachten dat de partner 1 dag per week de zorg
op zich neemt, als er kinderen komen. Zelf denkt de een dan 3 en de ander 
4 dagen te blijven werken. De beslissing om wel of geen kinderen te nemen is
geen gemakkelijke: het hebben van kinderen geeft beperkingen, zowel in het
werk als in het privé-leven.
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Drie van de vier (de twee die kinderen hebben en de fulltime solist) beschrij-
ven dat er weinig tijd overblijft voor henzelf: voor de leuke dingen en de 
ontspanning. Dat knelt wel eens en ze hopen dan ook dat het in de toekomst
zal veranderen.

de mannelijke huisartsen
De mannelijke huisartsen volgen duidelijk een ander patroon dan de oudere
generaties mannen aan het begin van hun loopbaan. Ze hebben allebei een
vrouw (met een carrière) en een kind. Ze werken in loondienst, 3-4 dagen en
passen 1-2 dagen op hun kind. Een neemt tijdelijk het leeuwendeel van de
zorg op zich, maar over niet al te lange tijd zal dat andersom zijn. En bij de
ander zijn de zorgtaken gelijk verdeeld tussen de partners. Ze wachten met
een definitieve werkvorm tot duidelijk is wat hun vrouw gaat doen.

M6 PraG ..., maar als mijn vrouw in de buurt kan werken, dus echt een vaste
baan gaat krijgen, dat ik misschien deze praktijk wel overneem.
Maar dan wil ik wel vier dagen, of misschien zelfs de eerste jaren
wel vijf dagen, met het uitzicht op…

De jonge mannen willen enerzijds wel wat meer (zeker niet minder) werken,
anderzijds zouden ze meer vrije tijd willen hebben. Een heeft duidelijk het
gevoel dat hij meer uit de praktijk kan halen. Beiden verwachten dat ze over
enige tijd zelfstandig een praktijk zullen gaan voeren. Waarschijnlijk betekent
dit wel meer uren werken; de partner gaat dan vermoedelijk minder uren
werken.
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Samenvatting generatie- en genderverschillen en -overeenkomsten

keuze huisartsgeneeskunde
Het zelfstandig uitoefenen van het huisartsenvak was voor de vrouwen van
de stille generatie nauwelijks haalbaar. Huisarts worden was voor de meesten
dan ook niet een van de eerste dingen waar men na het artsexamen aan
dacht. Een mannelijke arts kocht een praktijk of associeerde met een collega,
voor gehuwde vrouwen was deze route financieel en praktisch meestal niet
weggelegd. In die tijd liepen, zoals uit het literatuuronderzoek blijkt, vrouwe-
lijke artsen aan tegen allerlei beperkingen m.b.t. kredietverstrekking die
financiers oplegden. Bovendien was voor de vrouwelijke huisartsen van de
oudste generaties het soort werk dat men ging doen, en in welke vorm,
afhankelijk van de mogelijkheden in de plaats waar hun partner een 
werkkring vond. Deze vrouwen wilden graag werken, het hoefde niet. 
De omgeving verklaarde ze wel eens voor gek, want het werken kostte ze 
– in financiële zin – aanvankelijk vaak meer dan het opbracht.
De vroege babyboomgeneratie kon wat meer haar eigen keuze maken, maar
in deze tijd gold nog steeds dat het werk van de man eerst kwam en dat de
vrouw zich hieraan aanpaste. Een van de vrouwen werd bijvoorbeeld huisarts
omdat ze dan samen met haar man een praktijk kon overnemen. Van deze
generatie werd wel al meer verwacht dat ze gingen werken, maar er was 
weinig steun voor werkende moeders, zoals ook verwoord wordt door enkele
van de ‘gestopte’ vrouwelijke huisartsen.
De late babyboomgeneratie werd geconfronteerd met een ongunstige
arbeidsmarkt. Voor een aantal van hen was dit een van de factoren die maak-
ten dat het even duurde voor ze definitief voor de huisartsgeneeskunde
kozen.
De pragmatische generatie kan aan de slag in een tijd waarin er grote
behoefte is aan huisartsen en waarin de beroepsbeoefening op meerdere
manieren gerealiseerd kan worden. De werktijden zijn ‘genormaliseerd’ en de
diensten worden vanuit huisartsenposten gedaan, waardoor het beslag op
privé-tijd aanzienlijk verminderd is.

zorgtaken
Wat zorgtaken betreft zijn er vooral overeenkomsten in de mate van vanzelf-
sprekendheid waarmee de werkende vrouwelijke huisartsen met kinderen in
alle generaties de verantwoordelijkheid voor zorg en huishouden hebben.
Maar dit geldt voor de meeste vrouwen in Nederland. Ook als ze nog geen
kinderen hebben, denken ze dat zij straks de verantwoordelijkheid zullen
hebben.
Wel is er een accentverschil tussen de generaties. De vrouwen van de oudste
generaties plooiden hun gezinstaken om het werk heen, ze deden de kinde-
ren ‘erbij’. Ze konden fulltime een praktijk draaiende houden door allerlei
hulptroepen in de vorm van moeders, praktijkassistentes, hulpen in de huis-
houding of echtgenoten in te schakelen.
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Dit draait om vanaf de late babyboom generatie, het werk wordt dan zoveel
mogelijk aangepast aan de gezinsomstandigheden. Dat geldt nog sterker
voor de volgende generatie. Kinderen doe je ‘er niet bij’.

generatieverschillen- en overeenkomsten
Uit een vergelijking van de verhalen van de oudste generatie met die van de
jongste generatie blijkt dat het voor vrouwen in toenemende mate gemakke-
lijker is geworden tot het beroep toe te treden.
Tegelijkertijd is werken voor vrouwen veel minder vrijblijvend geworden. 
Dit heeft niet geleid tot een afname van het belang dat aan ‘moederen’
gehecht wordt, integendeel. De gender-identiteit van vrouwen in Nederland
is van zorggericht naar baangericht gegaan en is nu een combinatie van 
die twee. Een verschil tussen de oudere en de jongere generaties is dat de
taakverdeling nu in overleg tussen de partners tot stand komt: wie levert 
de meeste werktijd in voor zorgtaken. De uitkomst is echter nog steeds vrij
vanzelfsprekend dat de vrouw dat doet of zal gaan doen.
Geen van allen hebben ze het gevoel dat ze door gezinsomstandigheden of
anderszins belemmerd zijn in hun carrière of dat de balans tussen werk en
privé uit evenwicht is. De oudere generaties en een aantal van de ‘gestopte’
huisartsen geven wel aan dat een praktijk runnen in combinatie met een
gezin zwaar was. En de vrouwelijke huisartsen met kleine kinderen uit de
pragmatische generatie noemen dat er (te) weinig tijd over blijft voor 
henzelf.

genderverschillen en -overeenkomsten
Het verschil met mannen is dat niet werken voor mannelijke huisartsen nooit
een optie is geweest en voor vrouwen aanvankelijk wel. Het tweede verschil
is dat de zorg voor gezin/huishouden door de generaties heen primair de 
verantwoordelijkheid van vrouwen is, vrouwelijke huisartsen vormen hierop
geen uitzondering.
De loopbanen van de oudere vrouwelijke en mannelijke huisartsen zijn 
aanvankelijk verschillend verlopen, maar nu ze ouder zijn, zijn er meer 
overeenkomsten: ze doen bestuurswerk, zijn opleider, werken mee in de
nascholing en maken nu hetzelfde aantal uren.
In de jongste generatie zijn er wat de wijze van beroepsbeoefening betreft
ook voor de mannen meer keuzemogelijkheden gekomen, anderzijds leven zij
in een tijd waarin ze geacht worden meer rekening te houden met hun part-
ner/gezin dan de oudere generaties mannen.
De vanzelfsprekendheid in rolverdeling – de vrouw past zich aan aan de
werkomstandigheden van de man – blijkt niet meer op te gaan voor een 
aantal mannelijke huisartsen van de pragmatische en de late babyboom 
generatie. De jongere mannelijke huisartsen hebben, net als hun vrouwelijke
collega’s, meer behoefte aan tijd voor privézaken.
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7.2 Keuze voor en aantrekkelijkheid van het vak

Er wordt wel beweerd dat de jongste generatie vrouwen en mannen niet
meer die passie voor en betrokkenheid bij het vak heeft, die de dokters van
de oude stempel hadden. Dit wordt afgeleid uit het feit dat jongere artsen
meer belang aan vrije tijd hechten en niet meer zo hard willen werken299.
De vraag is of deze veronderstellingen juist zijn:
Verschillen de jonge vrouwelijke huisartsen van eerdere generaties of van
mannelijke huisartsen in wat ze vakinhoudelijk de aantrekkelijke kanten van
het huisartsenvak vinden?

Het blijkt dat naar aantrekkelijkheid van het huisartsenvak niet veel onder-
zoek is gedaan, wel naar trends in de keuze voor een vervolgopleiding229;300-309.
Uit een, midden jaren negentig, door Leidse huisartsen in opleiding (haio’s)
gehouden enquête235 bleek de toptien ‘pluspunten voor de huisarts-
geneeskunde’ als volgt samengesteld te zijn:

1. medisch-inhoudelijke diversiteit
2. gevarieerde patiëntenpopulatie
3. continuïteit van de arts-patiëntrelatie
4. mogelijkheid om parttime te werken
5. runnen van een eigen praktijk
6. niet in een ziekenhuis werken
7. verrichten van huisbezoeken
8. psychosociale problematiek
9. coördinerende functie binnen de eerste lijn
10. zorg voor chronisch zieken

Deze enquête werd ingevuld door zo’n 800 haio’s uit het hele land. De top
tien van aspecten die in positieve zin hebben bijgedragen aan hun keuze 
verschilt weinig voor mannen en vrouwen. Mannen noemen nummer 6 vaker
positief en vrouwen nummer 4.

Uit een ander onderzoek255, onder 18 vrouwelijke huisartsen, bleek dat de
twee belangrijkste redenen om voor het beroep van huisarts te kiezen waren:
het karakter van het contact met patiënten (het continu begeleiden geduren-
de de levenloop, dus niet het incidentele contact in het ziekenhuis) en de
veelzijdigheid van de functie.

Een recent onderzoek310 onder aios huisartsgeneeskunde in opdracht van de
SBOH, de werkgever van artsen in opleiding tot huisarts, laat zien waarom
men, naast aantrekkelijkheid van het huisartsenberoep in het algemeen en
motieven in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer, voor de huisartsopleiding kiest:
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pushfactoren pullfactoren
• niet in ziekenhuis willen werken • vrij en onafhankelijk 

ondernemerschap
• deeltijdwerken meer geaccepteerd • mogelijkheden parttime werken

dan bij andere specialisaties als huisarts/aios
• onaantrekkelijk opleidingsklimaat • aantrekkelijke opleidingsduur

en/of opleidingsduur bij andere als aios
specialismen • breedte en verscheidenheid 

van het vak

Uit onderzoek van het Capaciteitsorgaan311 komt naar voren dat voor
basisartsen (mannen en vrouwen) met eerste voorkeur huisartsgeneeskunde
de volgende elementen belangrijk zijn in het keuzeproces:
• het hebben van menselijk contact,
• het zijn van algemeen generalist (en niet: zijn van snijdend specialist),
• het zijn van zelfstandig ondernemer, waarin ‘zelfstandig’’ waarschijnlijk

het belangrijkst is.
Verder is ‘werken in deeltijd’ een belangrijk punt voor de vrouwelijke
basisartsen en bij de mannen scoort laag: ‘doen van wetenschappelijk onder-
zoek/promoveren en publiceren’.

In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van wat voor de geïnterviewden
de aantrekkelijke kanten aan het huisartsenvak zijn.
De antwoorden die gegeven werden op de interviewvragen ‘Wat trok u aan
in de huisartsgeneeskunde en wat was minder aantrekkelijk?’ worden
gebruikt om inzicht te krijgen in overeenkomsten en verschillen. Ook de 
factoren die een rol gespeeld hebben voor de ex-huisartsen om te stoppen
met de uitoefening van het vak worden in dit hoofdstuk besproken.

Algemeen
De meeste geïnterviewde vrouwelijke huisartsen hebben een positieve keuze
voor het huisartsenvak gemaakt. Enkelen bleken als kind al geweten te 
hebben dat ze (huis)dokter wilden worden. Als ze naast huisartsgeneeskunde
andere richtingen overwogen hebben, zijn dat kindergeneeskunde, psychia-
trie, gynaecologie en de Tropen. Zoals we gezien hebben in het vorige 
hoofdstuk lijkt de jongste generatie een gerichtere keuze voor de huisarts-
geneeskunde gemaakt te hebben dan de oudste generaties. Ze zijn 
(uiteindelijk) bijna allemaal heel enthousiast over hun vak. Dit geldt ook 
voor de mannelijke huisartsen. Een paar huisartsen (m/v) zijn wat terug-
houdender, ze zijn min of meer bij toeval in het vak terecht gekomen en 
hebben er het beste van gemaakt, ze halen een deel van hun tevredenheid
uit zaken die ze er naast doen (hobby’s binnen of buiten het vak).
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Op de vraag waarom men voor het vak gekozen heeft, worden door alle
geïnterviewde vrouwelijke huisartsen als eerste genoemd: het contact met
mensen en het veelzijdige. Dat laatste wordt ook door alle mannen genoemd.
Een derde aspect dat veelvuldig ter sprake komt is het niet in het ziekenhuis
willen werken en het eigen baas zijn.
Hieronder een bespreking van deze punten, waarbij, als dat van toepassing is,
ook de andere kant van de medaille wordt belicht. Ook de bevindingen bij de
mannen en de ‘gestopte’ huisartsen worden besproken.

Het contact met mensen
De jongste generaties vrouwen antwoorden vol enthousiasme als het over het
aantrekkelijke van de huisartsgeneeskunde gaat. Het contact met mensen is
een van de leuke dingen: ‘Je krijgt een band met mensen, ze vertrouwen je,
je bent hún dokter.’ Je mag ‘in elke laag van de bevolking een kijkje nemen
hoe het er aan toe gaat’, patiënten zijn veel meer zichzelf dan in het
ziekenhuis.

V4 PraG En je staat gewoon heel dicht in de maatschappij. Ja, sommige
mensen leer je heel goed kennen, je mag thuis komen bij ze, dat
vind ik heel erg leuk. Even stiekem rondkijken.

V12 LBG Ik denk dat ik dat uiteindelijk miste in het ziekenhuis, gewoon die
kleine... je kent die families... ja het is heel kneuterig, maar het echt
heel leuk. Ja, dat je ongeveer weet als er iemand belt dat je
ongeveer wel weet wat er zal spelen... Ja dat mag niet, je moet
natuurlijk altijd alert zijn, maar ja dat is leuk...

Dat je ‘gewoon echt’ met mensen te maken hebt is eigenlijk de rode draad.
Mensen die je in de thuissituatie ontmoet zijn heel open en bereid om con-
tact te maken. Je mag heel dichtbij ze komen. Je maakt een hele geschiedenis
met ze mee en dat is heel erg boeiend.

V13 SG Want wat is voor mij ook het waardevolste in dit huisartsenvak?
Het intermenselijke contact. Dat is eigenlijk... en dat heb ik ook wel
lang gedacht, dan kan je net zo goed melkboer zijn, maar gewoon
dat waar het wezenlijk om gaat, dat je dat met elkaar deelt.
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V12 LBG Gek is dat, heel raar... dat moet ik wel zeggen, daar heb ik ook aan
moeten wennen, dat je dan zelf zo iemand ben waar mensen dan
zo veel vertrouwen in hebben. Zo zie je jezelf helemaal niet. Dan
denk je ik ben ook maar... ik maak ook wel eens een fout. Maar dat
wordt allemaal wel geaccepteerd als ik wat fout doe.

Alle vrouwelijke huisartsen van de oudste generatie en een enkele uit de jon-
gere generaties noemen nóg een aspect: de mondigheid en de autonomie
van mensen versterken. Mensen zijn in principe zelf verantwoordelijk voor
hun gezondheid, maar je kunt ze wat meer ‘handvatten geven om met de
dingen in het leven om te gaan’. Dat kan allemaal omdat je zo’n langdurige
band met mensen hebt, je kunt dan ‘vanuit de voorgeschiedenis en vorige
ervaringen krachten mobiliseren waar mensen zich misschien op dat moment
niet zo ontzettend bewust van zijn’. Een van de oudere huisartsen zegt: ‘Ik
ben soms een moeder voor ze’, waarbij ze doelt op de volwassen wordende
jonge meisjes, vaak van allochtone afkomst. Dat zegt ook een huisarts uit de
late babyboom generatie: je functioneert toch ook wel een beetje als een
moederlijk figuur, sociale structuren vallen weg en mensen willen graag 
houvast.

V1 VBG Ik wil groei zien bij de mensen. En dat is volgens mij mijn beloning,
dat er een ontwikkeling is en dat ik niet alleen maar steeds ad hoc
brandjes moet blussen.

Ook voor de mannelijke huisartsen – uit alle generaties – geldt dat het 
menselijk contact een van de aantrekkelijke kanten van het vak is.
De jonge mannen gebruiken het woord nieuwsgierigheid, nieuwsgierig naar
hoe het verder met mensen gaat en ook naar het effect van eigen handelen.
De mannen van de oudere generaties noemen de betekenis die je voor men-
sen hebt en het vertrouwen dat mensen in je krijgen doordat je er voor ze
bent met al hun vragen, of het nu om het verwijderen van een talgkliertje
gaat of een advies over plasproblemen. ‘Mensen moeten hun verhaal kwijt
kunnen en je kunt heel veel verwijzingen voorkomen door er gewoon rustig
over te praten.’

M7 VBG ...waar ik het meeste van geniet is van de interventie die ik ooit van
mijn leven gedaan heb, waarvan die mensen absoluut niet zien dat
ik die gedaan heb, maar waardoor een heel leven of een heel
systeem ineens plotseling toch een andere kant op is gegaan.
Opeens zie je dat er een stukje... dat mensen een stukje verder
komen.
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Maar, niet alle contacten zijn leuk.
Vooral vrouwen van de jongste generatie hebben moeite met het eisende
gedrag dat sommige patiënten vertonen: zíj hebben een probleem en jij moet
het maar oplossen. Ook dat je altijd de wijste moet zijn en het moet begrij-
pen, ook al is het unfair.
Ze hadden wat meer respect voor de dokter verwacht, je probeert immers
alles zo goed mogelijk te doen en dat wordt niet gezien.

V7 PraG dan hebben ze iets opgezocht op Internet, dat ze die diagnose
hebben... nou dan is het volledig niet waar... En dan kost het veel
moeite om het weer te ontkrachten. En ik ben best bereid dat te
doen, daar gaat het niet om, maar soms denk ik dan wel van ja je
zit tegenover de dokter, die zegt dat het niet zo is, en je hebt zelf
iets gelezen op Internet, en dat weegt gewoon veel zwaarder…?

En een stapje verder: de angst dat iemand een klacht tegen je indient en hoe
kwetsbaar je je daardoor voelt. ‘Amerikaanse toestanden.’ Dit geldt ook voor
een vrouw uit de stille generatie, die vertelt dat zij en haar maat steeds meer
zijn gaan opschrijven over de consulten.
Mannen hoor je hier nauwelijks over. Een van de jongere mannelijke huisarts-
en meent ‘dat je tegenwoordig toch wel voor een groot deel onderhandelaar
bent, met jouw medische kennis die wat meer is, maar de patiënt zit ook niet
zonder kennis en die heeft ook wat meer kennis van de omstandigheden.’ We
leven niet meer in een tijd van ‘dokter’s wil is wet’, de patiënt is mondiger
geworden en je bent in de spreekkamer dus niet meer de autoriteit.

Het veelzijdige
Door alle vrouwen van alle generaties wordt als aantrekkelijk genoemd: de
breedte, het generalistische van de huisartsgeneeskunde. Je hebt met alle
specialismen te maken, je weet van alles wat, je bent een allrounder.
Je hoeft niet diep te graven, maar als bepaalde dingen je erg interesseren
kun je dat wel doen, m.a.w. je kunt je hobby’s er in kwijt, je hebt zelf in de
hand waar je dieper op in gaat.

Sommigen vinden het puzzelen leuk, uitzoeken wat er in medisch somatische
zin aan de hand is. ‘Het is ook best een uitdaging van je diagnostisch vermo-
gen... en je medische kennis.’
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V9 SG Ja nou dat maatwerk vind ik spannend om uit te zoeken in die
specifieke situatie van nou die zit klem op die en die... wat zouden
we kunnen doen, wat is een goede manier van verwijzen of
richting aangeven. En nou in hoeverre kun je de mensen er goed
zelf in betrekken, kunnen ze actief meedenken. Hebben ze, ook al
kunnen ze het niet onder woorden brengen, toch een vermogen
tot introspectie, en omdat je ze goed kent denk ik dat wij dat
goed, mijn collega ook hoor, dat wij dat aardig in kunnen schatten.
En nou, dat geeft voldoening.

Het veelzijdige – niet alleen de verschillende mensen (vrouwen en mannen,
van jong tot oud), maar ook de verschillende soorten dingen die je in de
spreekkamer doet (praten, luisteren, kijken, voelen) en de verscheidenheid in
klachten (van ernstig tot niet ernstig, van psychische problematiek tot licha-
melijke alarmsymptomen) – maken het vak zo afwisselend en boeiend, vinden
alle vrouwen.
Een vrouwelijke huisarts zegt: ‘Je moet wel oppassen dat je dan niet vindt dat
je alles moet doen’, terwijl een andere zegt: ‘Het is wel een rustig idee dat ik
wat ik niet weet kan verwijzen.’
Ook noemt men boeiend ‘hoe dat werkt tussen lichaam en geest’. Voor alle
generaties geldt dit. Een vrouwelijke huisarts, die indertijd niet echt voor het
vak gekozen had, maar er ingerold was, zegt: ‘Ja wij zien heel veel flut... aan
de andere kant, wij zijn zo laagdrempelig dat het toch wel eens handig is als
je mensen een poosje begeleidt. Het verbaast mij altijd dat dat ook helpt. (...)
Of je laat de mensen praten en dan stuur je een beetje. (…) Ja het doel is
toch dat mensen een beetje gelukkig zijn.’

Mannen, vooral de jonge huisartsen uit de pragmatische en de late baby-
boom generatie, benadrukken het brede. ‘Je kunt een hele hoop vakken
gewoon in een keer doen.’ Ook de afwisseling wordt door alle mannen
genoemd. ‘Je weet nooit wat de volgende dag brengt’, zegt er een. De oude-
ren menen dat er nu veel meer mogelijkheden op diagnostisch gebied zijn
dan vroeger.
Vrouwen en mannen noemen veel dezelfde dingen, maar vrouwen noemen
vaker de psychosociale kant van het werk als aantrekkelijk. Daar staat tegen-
over dat ook veel vrouwen aangeven juist voor de huisartsgeneeskunde te
gekozen te hebben, omdat naast praten de doe-kant er aan zat.
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Toch zijn er ook bepaalde patiëntengroepen die het vak soms zwaar maken,
menen de vrouwelijke dokters van de vroege babyboom generatie en de stille
generatie. Bijvoorbeeld de allochtonen die een andere culturele achtergrond
hebben: ‘En om die dan op te voeden naar mijn visie, dat kost wel veel ener-
gie. En dat is ook wel frustrerend soms.’
Of de patiënten die met ‘flutklachten’ bij je komen en die je niet bij kunt
brengen om dat zelf op te lossen. ‘Ja, ik wind me over sommige dingen niet
op, dat heeft absoluut geen zin, dat is alleen maar negatieve energie, en je
wordt daar zo moe van’, zegt een van de vrouwen.
Een ander voorbeeld:

V14 VBG En het zware aspect vind ik wel als je een periode, en dat is heel
gek, dat gaat met een soort golven, een aantal terminale patiënten
tegelijk hebt. Ik bedoel dat trekt altijd vrij veel wissel. Want dan wil
je dat toch heel goed doen, en dat vergt best veel inspanning...

De mannelijke huisartsen van de late babyboom generatie noemen eveneens
patiëntengroepen waar ze soms moeite mee hebben – patiënten met vage
klachten, patiënten die over je grenzen gaan – of de luxeproblemen waar
patiënten je mee lastig vallen.
Een huisarts rapporteert: ‘Je hebt alles wel een keer gezien, de sjeu gaat er
een beetje af.’

Voor sommige van de voortijdig gestopte huisartsen (m/v) speelde een rol om
er mee op te houden dat er in de huisartspraktijk maar zelden sprake is van
ernstige pathologie en ‘harde’ diagnoses. En ook het vaak afwachtende en
terughoudende beleid in de huisartsgeneeskunde, spreekt sommige van hen
niet aan. Een aantal vrouwelijke huisartsen (vroege en late babyboom gene-
ratie) die voortijdig gestopt zijn noemen deze aspecten als (een van de)
reden(en) om met het vak te stoppen: te weinig diepgang, te weinig kunnen
oplossen.
Brand blussen, symptoombestrijding, dweilen met de kraan open zijn termen
die gebruikt worden. De zeurmensen, de saaiheid: ‘Ik had het gevoel medisch
inhoudelijk stil te staan’, zegt een vrouwelijke arts: ‘Je rol is sussen en gerust-
stellen.’

Niet in het ziekenhuis – eigen baas zijn
Het ‘niet in het ziekenhuis willen werken’ en ‘het eigen baas zijn’ blijkt door
bijna allemaal genoemd te worden, door de oudere generaties meer dan
door de jongere. Voor een aantal geïnterviewden geldt dat ervaringen in het
ziekenhuis hun keuze voor de huisartsgeneeskunde hebben versterkt.
Het gaat om de volgende aspecten die men niet prettig vond in het
ziekenhuis:
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• de rivaliteit in het ziekenhuis en de manier van omgaan met elkaar:
ongeïnteresseerd, ellebogenwerk, elkaar vliegen afvangen;

• de sfeer in het ziekenhuis en de manier van omgaan met de patiënten:
ongeïnteresseerd en op de ziekte gericht, gemis aan continuïteit in de
patiëntenzorg;

• het niet zelf beslissingen kunnen nemen, een ander bepaalt wat jij moet
doen, afgezeken worden;

• het opgesloten zitten (letterlijk en figuurlijk).

Het tegenovergestelde, het eigen baas zijn maakt het huisartsenvak juist zo
aantrekkelijk. Dit wordt door bijna alle vrouwen en mannen van jong tot oud
genoemd, of ze nu in loondienst werken of als zelfstandig ondernemer. Het
gaat om de volgende aspecten:
• onafhankelijkheid, zelf kunnen bepalen wat er met een patiënt moet

gebeuren – uiteraard in samenspraak met de patiënt – en kunnen zien hoe
je handelen uitwerkt, doordat de patiënt weer terugkomt op je spreekuur;

V4 PraG Maar dat was eigenlijk pas veel later, dat ik merkte dat dat heel erg
prettig is. Ik bepaal gewoon in de spreekkamer wat er met de
patiënt gebeurt, of de patiënt bepaalt, maar in overleg met mij.
Terwijl er niet iemand van bovenaf mij staat aan te sturen van je
moet dit doen, waar je het misschien helemaal niet mee eens bent

M8 VBG …ik ga ook niet overal op in. En ik denk dat dat ook de manier is
waarop je ook tijd hebt voor de mensen die het wel nodig hebben.
Dus het is... ik stuur denk ik erg in waar ik mijn energie aan wil
besteden. Ja... een beetje paternalistisch

• het beter uit de verf komen, meer jezelf kunnen zijn. Dit thema komt in
de interviews met de huisartsen (m/v) die al wat langer in het vak zitten
vaker terug: dat je kunt zijn wie je bent, dat mensen je kennen en je
accepteren zoals je bent. Maar ook dat patiënten veel meer zichzelf zijn in
de huisartspraktijk.

V11 LBG Nou ik vind het leuk om zelf te bepalen hoe je je praktijkvoering
doet. En zelf... of je eigen persoon ook... ja zegmaar optimaal te
kunnen inzetten in je praktijk, dus dat je je eigen uitstraling ook
heel duidelijk hebt. (...) En dat is voor mij denk ik nog belangrijker,
dat ik kan zijn wie ik ben. Weet je,... ik zet mijn hele persoon ook
soms in als instrument. En dat doe ik niet expres, ja zo ben ik
gewoon.
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V7 PraG Dat is het... gewoon het contact met de patiënten, de manier
waarop dat gaat. Ik vind dat patiënten bij hun huisarts veel meer
zichzelf zijn dan bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Daar zit naar mijn
idee een verschil in.

• zeggenschap in de praktijk, de vrijheid om je werk zo in te richten als je
zelf wilt (praktijkorganisatie, werktijden). Zo noemen enkele vrouwen uit
de vroege babyboom generatie dat het vak indertijd aantrekkelijker werd
omdat je met je tijden kon schuiven. Ook twee vrouwen uit de jongere
generaties noemen het een aantrekkelijk aspect dat het vak heel goed te
combineren viel met een gezin.

Relatief meer mannen dan vrouwen noemen het ‘niet in het ziekenhuis willen
werken’ en ‘het eigen baas zijn’ als een belangrijke punt bij de keuze om
huisarts te worden, maar in wat ze erover toelichten verschillen mannen niet
van vrouwen en ook tussen de generaties zijn er nauwelijks verschillen.

Het eigen baas zijn en daarmee de verantwoordelijkheid om al je patiënten
zo goed mogelijk te helpen heeft ook een keerzijde. Het gevoel geen minuut
rust te hebben, steeds maar alert te moeten wezen, voortdurend ‘mindswit-
chen’ van het ene probleem naar het andere, is wat soms zwaar drukt, vinden
enkele vrouwen en mannen van de jongere generaties. Een vrouw zegt dan
ook: ‘Ik moet een dag midden in de week vrij hebben om mezelf weer op te
laden.’

V12 LBG Ja dat is het enige negatieve, die verantwoordelijkheid altijd van...
als ik maar niet ziek word... nou klinkt het heel overdreven van er
mag mij niks gebeuren, de wereld draait door dat realiseer ik me
ook wel... die druk...

Redenen om voortijdig met de uitoefening van het vak te stoppen
Voor de meeste van de gestopte vrouwelijke en mannelijke huisartsen blijken
dezelfde aspecten aantrekkelijk geweest te zijn als voor de werkzame huis-
artsen. Waarom zijn ze er dan toch voortijdig mee opgehouden?
Meestal speelde een combinatie van factoren een rol. Aspecten die met het
beroep te maken hebben, persoonlijke aspecten en omstandigheden.
Wat het eerste betreft ging het enerzijds, zoals hiervoor al genoemd, om de
aard van de problematiek in de huisartspraktijk en wat je er als huisarts aan
kan doen – symptoombestrijding, brandjes blussen, weinig diepgang.
Anderzijds om de wijze van beroepsbeoefening zoals de diensten, die als
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zwaar ervaren werden; het eenzame van het werken als huisarts; de korte tijd
die je voor een patiënt hebt. De combinatie werken als huisarts en runnen
van een gezin werd door de helft van de gestopte vrouwen genoemd als een
struikelblok. Ook enkele mannen noemden dat het prettiger was voor het
gezin om een geregeld leven te hebben en kozen mede daarom een baan
met kantoortijden.

V109 VBG Gestopt om praktische redenen, een jong opbouwend gezin, de
diensten waren toen niet zo goed geregeld als nu. Als er toen huis-
artsenposten waren geweest was het misschien wel anders gegaan.
Ik ben misschien zelfs wel uit frustratie gestopt: het is gewoon niet
te ‘handelen’ in de levensfase waarin je het zou moeten ‘handelen’.

De toenemende administratie en de bureaucratie bleek door een aantal huis-
artsen, die bij het NIVEL (onterecht) als ‘gestopt’ geregistreerd stonden, als
last te worden ervaren. Het was voor hen de reden geweest om hun zelfstan-
dig ondernemerschap op te geven en in loondienst te gaan werken bij een
andere huisarts of groep. Ook een aantal van de nog zelfstandig werkende
huisartsen noemde de bureaucratie als een onaangenaam aspect van het vak.

M9 SG ...Maar goed, nogmaals doe je het weer? Nee. En dat heeft alles te
maken met de rompslomp van de rotverzekeraars waar ik me kapot
aan erger, toch. Die maken het vak zo onaantrekkelijk. En daar ben
ik wel gevoelig voor, voor dit soort ongein. Ik heb niet voor niks
jarenlang in de eerste/tweede lijn gezeten om een beetje voor je
vak op te komen, en die kans krijg je haast niet meer. Het wordt je
door je strot geduwd.

Door enkele huisartsen wordt het een vak genoemd dat niet zo bij hun per-
soonlijkheid paste. Het gaat over zaken als te perfectionistisch zijn en het
gevoel nooit klaar te zijn met het werk, die het werken als huisarts zwaar
maakten. Het als een belasting ervaren jarenlang de verantwoordelijkheid
voor een groep mensen te moeten dragen.
Wat omstandigheden betreft speelde voor een aantal huisartsen de on-
gunstige arbeidsmarkt; het was moeilijk om werk als huisarts te vinden.
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Samenvatting generatie- en genderverschillen en -overeenkomsten
Er zijn geen opvallende verschillen tussen generaties en mannen en vrouwen
gevonden in wat men (on)aantrekkelijk aan het vak vindt. Door allen worden
als belangrijkste aspecten genoemd: het contact met mensen, het veelzijdige
en het brede, het eigen baas zijn. De meesten praten met veel enthousiasme
en betrokkenheid over hun werk. De jongste huisartsen, vrouwen en mannen,
vormen hierop geen uitzondering. Bij geen van allen klinkt een gebrek aan
passie door. Het eigen baas zijn, wat je niet bent als je in het ziekenhuis
werkt, gaat niet zozeer over het vrije ondernemerschap als wel over zaken als
zeggenschap wat patiëntenzorg en praktijkvoering betreft en beter tot je
recht komen.
Er zijn enkele kleine verschillen. Zo noemen vrouwen vaker het versterken
van de autonomie van patiënten als een leuke kant, en mannen de betekenis
die ze voor patiënten kunnen hebben.
De ‘eisende/claimende’ patiënten worden door een aantal jonge vrouwelijke
huisartsen als onaantrekkelijk aan het vak genoemd. De jonge mannen lijken
er wat minder moeite mee te hebben.

Enkele ouderen noemen bepaalde patiëntengroepen of -problematiek, en
ook het voortdurend omschakelen als aspecten die het vak af en toe zwaar
maken.
Nagenoeg iedereen vindt de bureaucratie en de toenemende administratie
heel onaantrekkelijk.
Voor sommige ten onrechte als ‘gestopt’ te boek staande huisartsen was dat
de reden geweest om in loondienst te gaan.
Onaantrekkelijk vond een aantal voortijdig gestopte huisartsen: de aard van
de problematiek in de huisartspraktijk. Te weinig ernstige pathologie en een
vaak afwachtend beleid. ‘Zeurmensen’, symptoombestrijding en te weinig
kunnen oplossen. Hiernaast werden bepaalde aspecten van de beroeps-
beoefening als zwaar ervaren.
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7.3 Vorm van beroepsbeoefening

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan hoe de jonge vrouwelijke
huisartsen het vak beoefenen in vergelijking met oudere generaties en met
mannelijke huisartsen.
Verschillen de jonge vrouwelijke huisartsen van eerdere generaties of van
mannelijke huisartsen in hoe ze het beroep uitoefenen en wat ze daaraan
aantrekkelijk vinden?

Wat vorm betreft gaat het om het type praktijk – is men werkzaam als solist
of in een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld samen met een collega in een
associatie of met meerdere huisartsen in een groepspraktijk of gezondheids-
centrum? Daarnaast is een onderscheid mogelijk naar zelfstandig of in loon-
dienst. En ook kunnen er verschillen in arbeidstijd zijn: fulltime of parttime.
Er wordt wel beweerd dat voor de jongste generatie vrouwelijke artsen de
belangrijkste reden om het huisartsenvak te kiezen de mogelijkheid is om in
deeltijd te werken. In de vorige paragraaf bleek uit enkele enquêtes dat de
mogelijkheid om parttime te werken voor vrouwelijke studenten en assisten-
ten een aantrekkelijk aspect was bij de keuze voor huisartsgeneeskunde.
Een ander punt is het carrièreverloop en de frequentie van praktijkwisseling.
Volgens het NIVEL312 zijn huisartsen erg honkvast, de jonge vrouwelijke huis-
artsen onder de 40 jaar veranderen het meest, en vaker dan hun mannelijke
leeftijdgenoten.
Een specifieke vraag, tenslotte, gaat over het zelfstandig ondernemerschap. 
Is het zo dat jonge vrouwelijke huisartsen deze vorm minder ambiëren dan
mannelijke? Er wordt beweerd dat vrouwen het ondernemerschap in de huis-
artsgeneeskunde niet zien zitten. Opleiders zeggen wel eens dat vrouwelijke
aios geen belangstelling hebben voor praktijkvoeringaspecten, financiën e.d.

De antwoorden die gegeven werden op de interviewvragen ‘Op welke 
wijze bent u het beroep gaan uitoefenen, wat was (on)aantrekkelijk?’ 
zijn geanalyseerd.

Wijze van beroepsbeoefening: variaties in praktijkvorm, dienstverband en
arbeidstijd
Uit tabel 4 in hoofdstuk 6 blijkt dat het beroep door de jongere vrouwelijke
geïnterviewden in verschillende praktijkvormen en met een gevarieerd aantal
uren beoefend wordt:
• samen met haar partner, waarbij de een wat meer tijd aan de praktijk

besteedt dan de ander,
• zelfstandig in een groepspraktijk of gezondheidscentrum,
• als solist al dan niet in een HOED,
• als duo in een maatschap met een andere huisarts, al dan niet in een

HOED met een andere maatschap,
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• als huisarts (hidha) voor een of meer dagen in loondienst van (een) andere
huisarts(en),

• in combinatie met een baan als docent bij de universiteit.

Dezelfde varianten komen voor bij de overige vrouwelijke en bij de mannelij-
ke huisartsen. Hiernaast is er onder de oudere mannen nog een apotheek-
houdende huisarts en een huisarts wiens echtgenote als praktijkassistente
werkt. Er is bijna niemand (m/v) die in zijn of haar eentje praktijk voert. De
vrouwen hebben dit sowieso al nauwelijks gedaan gedurende hun loopbaan.
De huisartsen die wel als solist werken hebben vaak een aios in de praktijk of
een hidha in dienst. Degenen die nog echt alleen werken rapporteren dat ze
graag iemand erbij zouden willen hebben of een samenwerking met een
andere praktijk zouden willen aangaan.

De jongere generaties vrouwen werken meestal 4 à 5 dagen, alleen degenen
die kleine of schoolgaande kinderen hebben werken minder. Ze wijken wat
werktijden betreft niet af van de oudere generaties.
Wat opvalt in tabel 4 is dat er weinig huisartsen – mannen en vrouwen – 
zijn die nog fulltime werken.
De meeste van de geïnterviewde parttimers werken ca. 0,8 fte, hetgeen in 
de regel neerkomt op een voor Nederlandse begrippen ‘normale’ fulltime
werkweek.
Een groot deel van de oudere vrouwelijke huisartsen is in haar carrière van
parttime naar min of meer fulltime gegaan, en daarna weer naar wat minder.
Hun mannelijke leeftijdgenoten hebben altijd voltijds gewerkt en zijn, toen
ze ouder werden, minder gaan werken. Zo komen ze in de leeftijdsfase voor
hun pensionering op een ongeveer gelijke werktijd uit.
Sommige van de (mannelijke) huisartsen die als fulltimer te boek staan 
hebben een middag of een dag vrij, of besteden die tijd aan klussen voor de
praktijk. Feitelijk komt het er op neer dat ook zij niet fulltime beschikbaar
zijn als het gaat over de continuïteit van de patiëntenzorg.

De vrouwen en mannen van de jongere generaties die parttime werken, heb-
ben daar bewust voor gekozen: om voor de kinderen te zorgen, om tijd voor
zichzelf en hobby’s te hebben of om ander werk te kunnen doen. Men vindt
de werkdruk hoog, het huisartsenwerk kost veel energie, ‘en dan heb ik een
dag nodig voor mezelf, ik wil ook een sociaal leven leiden’ of ‘je kunt er op
die manier ander werk bij doen – dat is nodig om niet opgebrand te raken’.
Degenen die nog voltijds werken zouden dat graag anders zien. Geen van
allen geeft aan voor huisartsgeneeskunde gekozen te hebben vanwege de
mogelijkheid om parttime te werken.
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V12 LBG (solist) Er spelen nog even wat financiële dingen een rol, maar dit
moet niet tien jaar duren, nee nee, daar ben ik heel duidelijk in.
Hoe leuk ook, wat adempauze af en toe heb ik gewoon ook nodig
om leuk voor de patiënten te blijven. Ja nou uiteindelijk wil ik het
anders, wil ik die ene dag inderdaad gewoon echt voor leuke... een
beetje buiten, daar hou ik wel van, lekker... rust... niet te veel
mensen aan je hoofd die iets van je willen.

M13 LBG (solist) Maar ik zou er geen moeite mee hebben als de tijd er rijp
voor is en de financiën het toelaten om bijvoorbeeld hier vier
dagen te werken met drie dagen een andere parttimer, of
andersom. Je bent toch wel steeds aan het verspringen van het ene
soort probleem naar het andere. En dat gaat de hele dag door. En
dat kost ook energie. En dat zie ik niet zitten dat een huisarts van
60+ het altijd maar op dezelfde manier volhoudt.

V2 SG ...Ik zou niet alleen maar in die praktijk willen zitten, vijf dagen
lang... er moet dus meer voeding voor mijzelf komen, en meer
ontwikkeling. En dat vind ik moeilijk in de praktijk... want daar zit
je in je eentje, daar geef je gewoon heel veel, maar daar wordt
weinig beroep op jou gedaan van hé... wel in nieuwe
ontwikkelingen en wat dan ook, maar dat is toch altijd in het
patiëntencontact. Dus ik heb daar buiten iets nodig om daar meer
aan…

Samenwerken
De vrouwelijke huisartsen die samen met een of meer anderen in een praktijk
werken zijn daar heel positief over: je hebt contact met collega’s en dat geeft
veel arbeidsvreugde, je kunt nog eens overleggen, je vult elkaar aan, je kunt
taken verdelen en leuke dingen naar elkaar toeschuiven.

V9 SG (...), moeilijke dingen waar je toch uitkomt. Nou ja, ik heb een heel
prettige associé, dat heb je wel gemerkt... wij overleggen veel. En
we hangen soms ook wel uren aan de telefoon van ik heb dat en
dat, hoe zou jij dat nou doen? Wat denk je dat het kan zijn? Nou ja
die uitdaging vind ik nog steeds leuk. En ik vind het een leuk vak.
Ik bedoel een raar ziektebeeld, dan interesseert het me, ook de
theoretische achtergrond.
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Ook de samenwerking met andere disciplines wordt gewaardeerd.
Een vrouwelijke solist benadrukt hoe prettig ze het vindt goede contacten te
hebben met de collega’s in de stad en hoe enthousiastmerend dat werkt.
Er is geen verschil tussen de generaties vrouwen wat waardering voor samen-
werken betreft.
De geïnterviewde hidha’s geven aan dat er van samenwerken nauwelijks 
sprake is, ze hebben meer het gevoel een klusje te komen klaren voor hun
baas. De jongere vrouwelijke solisten willen graag op termijn een of ander
samenwerkingsverband vormen.
Mannen noemen als aantrekkelijke kanten van samenwerken: ik kan feed-
back krijgen, het is gezellig, het is praktisch als je met vakantie wilt. Als je
met meer collega’s werkt heb je ook meer assistentes en dat is handig als er
een ziek is. Je wordt gestimuleerd, je kijkt eens mee met een collega, je houdt
elkaar wakker. Je kunt van elkaar’s kwaliteiten gebruik maken. Je maakt soms
emotionele dingen mee en dan is het belangrijk een netwerk om je heen te
hebben, meent een van de oudere huisartsen.
Enkele oudere mannelijke solisten hebben geen behoefte een samenwer-
kingsverband te vormen, sommigen vinden een HOED wel nastrevenswaardig.
In vrijwel de meeste gemengde samenwerkingsverbanden uit de onderzoeks-
groep blijkt er een taakverdeling te ontstaan, waarbij de man de meer 
technische aspecten, bijvoorbeeld de automatisering, en de financiën doet 
en de vrouw de personele, sociale kanten van de praktijkvoering. In een
samenwerkingsverband met alleen vrouwen is een dergelijke stereotype taak-
verdeling niet mogelijk en blijkt een vrouw de ‘mannelijke’ taken prima te
kunnen uitvoeren.

V6 LBG (duo met vrouwelijke collega) Maar wat wel heel leuk is dat je daar
ook weer van leert. Dus je hebt personeel ineens. En je moet
financiën doen, dus dat zijn wel taken die wij ook verdeeld hebben
met z’n tweeën, maar wat ook wel een leuk iets is. Ik vind het altijd
wel leuk met cijfertjes en zo.

Wisseling van praktijk
Opvallend is de honkvastheid in de oudste generaties vrouwen en mannen.
Het gaat dan vooral om trouw aan eenzelfde patiëntenpopulatie, want op
het gebied van praktijkvoering heeft men gedurende de loopbaan vaak wel
allerlei veranderingen en vernieuwingen gerealiseerd, zoals het aangaan van
een samenwerking met een of meer collega’s of verhuizen naar een ander
gebouw, uitbreiden van de voorzieningen in de praktijk met andere 
disciplines of huisartsopleider worden.
De jongste generatie vrouwen is nog steeds werkzaam in de praktijk waarin
ze begonnen zijn na voltooiing van de huisartsopleiding. Op grond hiervan
kunnen geen uitspraken gedaan worden over hun honkvastheid, daarvoor
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zijn ze nog te kort bezig. Wel geven de jongere huisartsen (m/v) aan dat ze
aan hun patiëntenpopulatie zijn gehecht en niet gemakkelijk van praktijk
zouden wisselen.

Zelfstandig ondernemerschap en praktijkvoering
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat een van de aantrekkelijk
aspecten van het vak is: eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap in de
spreekkamer, kortom eigen baas zijn. En dat zijn alle huisartsen. Het is echter
iets anders dan ‘de baas zijn’: het voor het zeggen hebben in het bedrijf. De
meeste geïnterviewde vrouwen en mannen blijken ‘eigen baas’ én ‘de baas’
te zijn. Voor een aantal is dit niet een bewuste keuze geweest – er waren niet
veel andere opties, maar voor de jongere generatie ligt dat anders, omdat er
in deze tijd veel meer mogelijkheden zijn om in loondienst te gaan.
Hoe kijkt men tegen het zelfstandig ondernemerschap aan?

huisartsen in loondienst
De jonge vrouwelijke huisartsen (een uit de pragmatische generatie en een
uit de late babyboom generatie) die niet de baas zijn, geven aan – de een
wat explicieter dan de ander – dat ze daar wel naar toe willen. Het zelf kun-
nen beslissen en niet alles aan anderen hoeven vragen, de praktijk naar eigen
believen kunnen inrichten en organiseren wordt aantrekkelijk gevonden.

V10 LBG Maar ik heb in de loop der jaren gemerkt dat je toch als hidha toch
een heel stuk mist qua beleidsvoering binnen een praktijk. ...En wat
ik met name mis is het gezamenlijk overleg van hoe je dingen
aanpakt, en niet eens zozeer medisch inhoudelijk, maar gewoon
het samen dragen van de praktijk... We zeggen wel eens onderling
we zijn gewoon maar loonslaven.

Ook de mannelijke huisartsen in loondienst (twee uit de pragmatische gene-
ratie en twee uit de late babyboom generatie) zouden op den duur wel een
eigen bedrijf willen runnen, of zitten al in een situatie waarin ze naar hun
gevoel voldoende zeggenschap hebben.

jonge vrouwelijke zelfstandig werkende huisartsen
De jonge vrouwelijke huisartsen die, soms na enige aarzeling, toch als zelf-
standig ondernemer aan de slag zijn gegaan zeggen: het is wennen, maar het
is ook leuk om je praktijk te organiseren zoals je het zelf wilt. Het is wel
zwaar, maar vooral omdat er, als je begint, zoveel dingen tegelijk spelen: je
hebt al een fulltime job aan de patiëntenzorg, diensten en nascholing en dan
komen alle praktijkvoeringsaspecten van automatisering tot personeels-
management er nog bij.
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V15 PraG En er zijn een aantal dingen blijven liggen, mijn bestand is gewoon
niet goed op orde, mijn verzekeringen en zo... mijn declaraties... Ik
denk dat ik best wel geld heb laten liggen, omdat het gewoon niet
mijn prioriteit is. Mijn prioriteit is geweest met name die praktijk
medisch gezien op orde te krijgen. En dat was al een hele erge klus.
Dan gingen mensen mij zelf bellen van goh, het is misschien handig
als je weet dat ik terminaal ben.

Gelukkig kun je heel veel collega’s om raad vragen, maar je zou als startende
solist wel wat hulp van hogerhand kunnen gebruiken, meent men. Je hebt
bijvoorbeeld geen goed overzicht over al je kosten en baten, zodat je geen
diensten durft te verkopen, en dat maakt dat er veel van je gevraagd wordt
in het begin.

oudere vrouwelijke en mannelijke zelfstandig ondernemers
De al wat langer praktiserende vrouwelijke en mannelijke ondernemers 
hebben minder met dit soort problemen te maken, maar een aantal van hen
vindt het runnen van de praktijk toch een hele klus. Velen klagen over de
toenemende bureaucratie. Het wordt soms als zo hinderlijk ervaren dat men
overweegt in loondienst te gaan.

Kortom, de geïnterviewde jongere huisartsen in loondienst, vrouwen en 
mannen, willen toe naar meer zeggenschap, een aantal oudere zelfstandig
ondernemers naar minder administratieve verantwoordelijkheid.
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Samenvatting generatie- en genderverschillen en -overeenkomsten
De geïnterviewden laten een grote variatie aan vormen zien, waarin men het
beroep beoefent – van zelfstandig werkende solist tot huisarts in dienst van
een gezondheidscentrum.
Onder de jonge vrouwelijke en mannelijke huisartsen komen wat meer 
hidha’s voor, maar voor het overige zijn er geen verschillen.
De meeste geïnterviewden zijn zelfstandig, de meesten werken op een of
andere manier samen en de meesten werken niet een volledige werkweek.

De vrouwen van de jongere generaties die geen kinderen hebben verschillen
wat arbeidstijd betreft niet van hun oudere collega’s en ook niet voor hun
mannelijke generatiegenoten. Als er jonge kinderen in het spel zijn werkt
men minder uren per week; dat geldt voor alle geïnterviewde vrouwen, maar
ook voor de mannen die een partner met een beroepscarrière hebben.
Er worden verschillende redenen om parttime te werken genoemd. Voor geen
van allen was ‘parttime kunnen werken’ de reden om voor het huisartsenvak
te kiezen.

Degenen die samenwerken, waarderen de mogelijkheden die het biedt. De
neiging bestaat om binnen een samenwerkingsverband taken op een stereo-
tiepe manier te verdelen: de mannen de ‘technische’ kant en de vrouwen de
‘persoonlijke’.

Opvallend is de trouw van de oudere generaties vrouwelijke en mannelijke
huisartsen aan de praktijk en patiëntenpopulatie waarin ze vroeg in hun
loopbaan begonnen zijn.

Dat de jongere vrouwen niet zelfstandig een praktijk zouden willen voeren,
komt niet naar voren, wel dat ze dat liever samen met een of meer collega’s
zouden doen. Dit geldt ook voor de jonge mannen. Bepaalde aspecten van
het hebben van een eigen bedrijf worden minder leuk gevonden, maar die
worden ook genoemd door de meeste andere geïnterviewden. Het gaat dan
vooral over de toenemende administratie en bureaucratie, zoals we ook al in
de vorige paragraaf gezien hebben.

126



7.4 Ambities

Veel huisartsen hebben naast patiëntenzorg andere taken binnen hun vak-
gebied op zich genomen. Zo zijn er huisartsen die de deskundigheidsbevorde-
ring ontwikkelen en organiseren op locaal of regionaal niveau. Sommige
anderen hebben een functie als opleider van toekomstige huisartsen of van
co-assistenten. Vaak werkt men mee aan registratieprojecten voor weten-
schappelijk onderzoek. Een aantal heeft een kaderopleiding gevolgd en is bij-
voorbeeld supervisor of deskundige op een bepaald gebied, zoals de palliatie-
ve zorg. En enkelen zijn actief in landelijke huisartsenorganisaties of werken
mee aan de ontwikkeling van de NHG-standaarden.
Kortom: er zijn huisartsen die zich voornamelijk aan de patiëntenzorg wijden
en huisartsen die hiernaast betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun vak
door deelname aan activiteiten op het gebied van bestuur/beleid,
onderwijs/nascholing of wetenschap.
Van vrouwen wordt wel gezegd dat ze niet ambitieus zijn, dat ze, zodra er
kinderen komen, minder gaan werken en hun carrière hieraan ondergeschikt
maken.
Hoe ziet de jonge vrouwelijke huisarts haar eigen toekomst? Wat betekent
werk voor haar? Verschilt ze hierin van oudere generaties vrouwelijke huis-
artsen of van mannelijke huisartsen?

Voor deze paragraaf wordt gebruik gemaakt van de antwoorden die gegeven
werden op de interviewvragen:
‘Wat betekent werken voor u: waar staat het voor?’
‘Zijn er dingen binnen of buiten het vak die u nog zou willen doen (bijvoor-
beeld onderwijs, onderzoek, bestuur/beleid, in de patiëntenzorg) of die u had
willen doen?’

Betekenis werk
vrouwen
De meeste vrouwelijke huisartsen van alle generaties benadrukken dat werk
belangrijk voor hen is: het geeft voldoening, je bent nuttig, je betekent iets
voor mensen/de maatschappij, je wordt gewaardeerd. Het deed er toe dat je
er op een bepaald moment wás.

V13 SG Maar ja mensen beter maken, en dat is eigenlijk wat ik nu ook nog
doe met die manuele therapie... want ja, ze zeiden: je mag wel
ophouden met dat (huisartsenwerk), maar dat (ophouden met
manuele therapie) mag je niet doen. Ik zei oké. Iemand die scheef
binnen komt en dan weer o... dat geeft je zo’n kick, dat is zo fijn.
Ja je voelt je super nuttig.
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V10 LBG Ja iets kunnen betekenen voor de ander, en daardoor betekent het
wat voor jezelf. Dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. Niet
financieel…

Een aantal vrouwen van de oudere generaties noemt hiernaast het aspect van
ambachtelijk bezig zijn: puzzels oplossen, resultaat boeken en het sociale
aspect: contact met mensen, samen iets beleven, nieuwsgierigheid naar hoe
het mensen vergaat. Dit sociale aspect wordt ook door vrouwen van de late
babyboom generatie genoemd.
De helft van alle vrouwen, verdeeld over alle generaties, vindt ook het zelf in
ontwikkeling blijven, het krijgen van zelfvertrouwen, ‘iemand zijn’ belangrijk.
Dit wordt wat meer door de jongeren genoemd.

V4 PraG ...werk is voor mij heel erg belangrijk, ook voor mijn persoonlijke...
ja hoe zeg je dat... om ook wat mezelf te kunnen bieden. Gewoon
ja... ja op intellectueel niveau, en ook puur psychisch niveau.

Over geld verdienen en onafhankelijk zijn wordt door een enkeling (vooral
uit de jongere generaties) gesproken.
Verder wordt gezegd dat men er plezier in heeft, dat men zich anders dood
zou vervelen thuis, en dat je toch wat met je studie moet doen, je bijdrage
moet leveren.

V5 PraG Ja je bent wat, je weet wat... je doet dingen waarvoor je hebt
gestudeerd. Je doet hopelijk goede dingen. En het huishouden en
de kinderen komt daar zeker bij en heeft een hele belangrijke
functie, maar ik denk dat je daar meer plezier in hebt als je ook
overdag met andere dingen bezig bent.

V8 SG Nee nou goed, ik heb dat vak geleerd omdat ik dat leuk vond. Ik
vind het nog steeds leuk. En ik was een ontzettend sikkeneurige
moeder geworden als ik dus niet dat vak gedaan had. Dus nee, dat
was voor mijn kinderen heel slecht... Nee ik had niet zonder
gekund. Het was ontzettend slecht voor mijn kinderen geweest, als
ik alleen maar op hen gepast had. Nee dat was echt niks geworden.
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mannen
‘Je kunt iets betekenen voor mensen’ is wat de meeste mannen van alle 
generaties noemen. Het geeft erkenning.

M4 LBG …En dat je het kennelijk nodig hebt om belangrijk gevonden te
worden. Dus in die zin vervult het denk ik ook gewoon een
persoonlijke behoefte. Je kunt iets betekenen voor mensen. Het
geeft natuurlijk ook een zekere bijzonderheid die je hebt. Als
dokter ben je toch wel bijzonder. Dat kan prettige kanten hebben.

M2 LBG Ja maar ook voor mijzelf. Dat je nuttig kan zijn. Het is een baan
waarin je inderdaad voor mensen belangrijk kan zijn. En door
kleine dingen ook voornamelijk. Het is niet zo zeer dat ik
longontstekingen genees, maar dat mensen lachend de deur uit
gaan.

Tevreden zijn met jezelf, gevoel van eigenwaarde krijgen door werk wordt
door mannen van de pragmatische generatie en de late babyboom generatie
genoemd.

M6 PraG Als ik merk dat mensen tevreden zijn dan is dat dubbel leuk. Ook
waardering van jezelf, van o dat heb ik goed gedaan.

Geld (en vrije tijd) verdienen is een belangrijk aspect, vinden mannen van alle
generaties. De vroege babyboomers laten zich hierover niet uit. Werken is
leuk vinden de meesten van de oudste drie generaties. Enkele mannen van de
late babyboom generatie zeggen: je moet toch een bezigheid hebben en
jezelf ontplooien – doet er niet zoveel toe wat je doet.

Ambities

bestuur/beleid
In landelijke beleids- of bestuursorganen zitting nemen, trekt de meeste 
vrouwen van de pragmatische generatie niet aan. Het staat ver af van de
dagelijkse praktijk, het kost te veel tijd en vaak is het oeverloos gepraat en
levert het niks op, meent men. Wel vinden enkele vrouwen dat het je verant-
woordelijkheid is om in de plaatselijke huisartsenorganisatie mee te werken.
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V15 PraG …en ik zit hier ook wel bij de WDH, dus het onderwijs lokaal
organiseren vind ik wel leuk. Maar ik hoef niet op grote schaal dat
landelijk te doen. Op regionaal niveau vind ik het al meer dan
genoeg (...) en vind ik het ook mijn verantwoordelijkheid. (…)
Het kost enorm veel tijd en dan moet je ook nog reizen erbij. Als ik
nu al zie hoeveel tijd daar in gaat zitten. En daar zitten zoveel
mensen in die zichzelf heel belangrijk vinden, die daar... ja...
persoonlijk winst mee hebben. Prima, geniet er van zou ik zeggen.

De mannen van de jongste generatie sluiten niet uit dat ze ooit bestuurs-
taken op zich nemen.
In de oudere generaties zijn er evenveel mannen als vrouwen die bestuurs-
werk geheel niet aantrekkelijk vinden. De meesten (m/v) echter vinden dat je
je steentje moet bijdragen en doen dat ook, of hebben dat gedaan.
Veel vrouwen zeggen de inhoudelijke kant leuker te vinden. De meeste 
mannen praten over hun bestuurswerk als heel vanzelfsprekend.

wetenschap
Bij de jongste generatie (m/v) is de ambitie om wetenschappelijk onderzoek
te doen gering: veel stress, liever praktisch bezig zijn. Wel zeggen enkelen
wetenschappelijke belangstelling te hebben en mee te (willen) werken aan
registraties e.d.

V5 PraG Nee, onderzoek niet. Ik denk... als dadelijk onze computer helemaal
lekker loopt en alle patiënten staan netjes in de computer, om
lekker eens auditjes te doen bij je eigen patiëntenpopulatie, van
goh hoe zit het met mijn hypertensiepatiënten, hoe zit het met
mijn diabetespatiënten, zijn die allemaal goed onder controle? 
(…) Ik denk dat ik dat soort dingen leuker zou vinden om te doen
dan onderzoek...

Bij de ouderen (m/v) is een soortgelijk beeld te zien: bijna al degenen die 
er iets over zeggen hebben geen ambities in die richting, slechts enkelen 
hebben wetenschappelijke belangstelling. Wat het oplevert staat niet in 
verhouding tot de tijd die je er insteekt, is het algehele gevoelen.
Van alle geïnterviewden is er 1 man gepromoveerd en 1 vrouw gaat 
promoveren.

onderwijs
Uit tabel 4 in hoofdstuk 6 blijkt dat enkele geïnterviewde mannen en vrou-
wen uit de jongste twee generaties een onderwijstaak hebben, of als docent
bij de universiteit of als opleider van arts-assistenten/co-assistenten.
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V4 PraG …ik vind de situatie waar ik nu in zit, dus de combinatie van het
werken in de praktijk en het werken in het onderwijs vind ik
perfect. En zo wil ik het ook houden. Of het een of het ander dat
zou ik niet voldoende vinden.

Alle andere jonge huisartsen (m/v) willen graag in de toekomst een of andere
onderwijstaak op zich nemen, waarbij opvalt dat vrouwen meer dan mannen
een docentschap bij de universiteit noemen.
Van de twee oudste generaties is het merendeel al bij onderwijs, opleiding 
of nascholing betrokken, vrouwen iets meer dan mannen. Men heeft geen
nieuwe ambities in die richting.

de praktijk/patiëntenzorg
De huisartsen (m/v) van de jongste twee generaties die in loondienst werken,
willen op den duur toe naar een eigen praktijk, maar niet in hun eentje.
Enkele huisartsen (m/v) van de late babyboom generatie hebben nog andere
ambities op praktijkgebied: een HOED vormen, als arts in het buitenland gaan
werken of een voetbalteam begeleiden.
Alle jonge huisartsen (m/v) van de pragmatische generatie willen zich in 
specifieke onderdelen van het vak verder bekwamen. Of er iets naast doen:
een bejaardenhuis, consultatiebureau, SCEN-arts zijn.
De oudste twee generaties (m/v) zoeken het meer in kwaliteit en extra’s aan-
bieden, hoewel ook een van de vroege babyboom generatie haar ambitie om
naar het buitenland te gaan nog niet heeft opgegeven.

V4 PraG Maar ik sluit niet uit dat ik toch over vijf of tien jaar misschien toch
eens achter mijn oren ga krabben van goh laat ik toch eens een
maatschap vormen samen met iemand. Maar ik zou altijd met
iemand in de praktijk gaan.

V7 PraG En ik wil ook nog,... gewoon vakinhoudelijk wil ik ook goed blijven.
En daar moet je wel wat voor doen. Je moet niet een soort van... 
o ja ik ga nu even mijn vak doen... dat dat erbij komt... dat blijft
wel mijn core business zegmaar.

V1 VBG Ik ben eigenlijk... wil ik al een paar jaar een cursus cognitieve
gedragstherapie voor huisartsen gaan doen. En kijken in die
nieuwe onderhandelingen met de ziekenfondsen of ik er een soort
module voor kan krijgen. We doen zoveel gesprekken met mensen
waar je geen cent voor krijgt en wat heel veel tijd kost, daar wil ik
wel eens wat van vergoed zien.
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Samenvatting generatie- en genderverschillen en -overeenkomsten

betekenis werk
De jongste generatie vrouwen onderscheidt zich wat betekenis van werk
betreft niet wezenlijk van de oudere generaties. Voor allen is werk belangrijk
omdat je je daardoor nuttig voelt en gewaardeerd wordt. Ook zelf in ont-
wikkeling blijven, er van leren, wordt door vrouwen van alle generaties
genoemd. Er is er geen een die zegt dat ze niet zou willen werken. Wel kwam
in een eerder hoofdstuk naar voren dat enkele vrouwen van de jongste gene-
ratie overwegen minder te gaan werken als er kinderen komen, maar het
werk opgeven is geen optie.

Zelfvertrouwen krijgen, jezelf blijven ontwikkelen wordt meer door vrouwen
dan door mannen genoemd. De jongere mannen noemen dit aspect wel,
maar meer in de zin van ‘tevreden zijn met jezelf’.
‘Iets met je studie doen’ en ‘onafhankelijk zijn’ zijn punten van vrouwen. 
Geld verdienen wordt wat meer door mannen genoemd.
Enkele vrouwen zeggen: ‘Ik zou me anders thuis dood vervelen’, en enkele
mannen: ‘Je moet toch een bezigheid hebben in het leven’. De meesten 
noemen het plezier dat werken geeft.

ambities
Besturen trekt de jongste generatie vrouwelijke huisartsen niet aan, hun 
mannelijke generatiegenoten zien zichzelf dit nog wel eens doen. Pure
wetenschap bedrijven is ook geen ambitie van hen (m/v), onderwijs geven of
opleiden daarentegen wel. Ook vakinhoudelijk of qua praktijkvoering hebben
de jongeren wensen: kwaliteitsverbetering, pakketverbreding en zelfstandig
ondernemerschap/HOED-vorming. De ouderen (m/v) vinden deelname aan
bestuurs- en beleidstaken vanzelfsprekender, maar voor de rest zijn er weinig
verschillen.
Het liefst is men (alle generaties, m/v) met de inhoud van het vak bezig:
patiëntenzorg, extra vaardigheden verwerven die binnen het vak gebruikt
kunnen worden of het vak overdragen aan toekomstige collega’s.
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7.5 Denkbeelden over man-vrouw verschillen in de
beroepsbeoefening

In deze paragraaf komt aan de orde of men meent dat er verschillen tussen
mannen en vrouwen zijn in hoe het vak inhoudelijk wordt beoefend.
Wat zeggen de verschillende generaties (m/v) op de vraag of er verschillen
tussen mannen en vrouwen zijn in de beroepsbeoefening? En is er een 
verschil in denkbeelden hierover tussen de jongste generatie vrouwelijke 
huisartsen en haar oudere of mannelijke collega’s? Hebben mannen en 
vrouwen bijvoorbeeld een verschillende aanpak van problemen, hebben 
ze verschillende kwaliteiten of specialiteiten, trekken ze verschillende 
patiëntengroepen of -problemen aan?

Uit het literatuuronderzoek komt o.a. naar voren dat men in de jaren 
tachtig bang was dat er een tweedeling zou ontstaan256: cure versus care, 
doe- en praatdokters, waarbij de mannen in de hoogstbetaalde technische
doefuncties terecht zouden komen en vrouwen in de minder betaalde 
praat- en luisterfuncties. Ook in 2006 wordt een verschil tussen ‘cure’ en 
‘care’ opgemerkt313.
Onderzoek uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw243;314-316 wees
uit dat vrouwelijke huisartsen o.a. meer vrouwspecifieke en psychosociale
problemen zien en mannelijke meer problemen van het bewegingsapparaat
en van het mannelijk voortplantingsorgaan. Een andere bevinding was dat
vrouwelijke huisartsen mensen vaker laten terugkomen en meer labtesten
aanvragen314. Je kunt dat uitleggen als onzekerheid over de diagnose (of
bereidheid toe te geven dat je onzeker bent), maar je kunt net zo goed zeg-
gen dat deze werkwijze zorgvuldig en kwaliteitsverhogend is, aldus de onder-
zoekers. Ook vertonen mannelijke huisartsen minder communicatief gedrag
vergeleken met de vrouwelijke dokters van de huisartsenpraktijk Aletta238;245.

Begin deze eeuw deden Roter et al een meta-analyse naar het effect van 
gender op de communicatie tijdens consulten/bezoeken. Zij komen tot de
conclusie dat vrouwelijke dokters in de eerste lijn communicatiever zijn 
dan hun mannelijke collega’s, meer patiëntgericht werken en langer over 
consulten doen, hoewel dit laatste niet voor de Nederlandse situatie opging.
De studies die in de meta-analyse betrokken werden, hadden voor het groot-
ste deel betrekking op ‘primary care settings’ en betroffen ook studenten en
aios. Meer in detail werden er significante verschillen gevonden wat betreft
praten over psychosociale onderwerpen, het erbij betrekken van de patiënt
en gerichtheid op positieve aspecten en emoties. Vrouwelijke dokters deden 
dit meer dan mannelijke dokters. Wat betreft het geven en vragen van 
biomedische informatie (diagnose, prognose, behandeling), de manier van
informatie geven en de kwaliteit ervan werden geen verschillen gevonden.
Uit een vergelijking van de resultaten van de eerste en de tweede Nationale
studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk van het NIVEL317,
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die in tegenstelling tot het onderzoek van Roter specifiek gericht zijn op de
huisartsgeneeskunde, komt naar voren dat de communicatiepatronen van
beide seksen pragmatischer geworden zijn, maar ook dat vrouwelijke huis-
artsen nog steeds meer met hun patiënten praten, affectiever zijn (meer
socio-emotioneel gedrag vertonen) en meer informatie geven dan hun 
mannelijke collega’s.

Kilminster et al318 deden een uitgebreid literatuuronderzoek naar de 
effecten van de veranderende gendersamenstelling op de cultuur, praktijk 
en organisatie van de geneeskunde. Al met al menen deze auteurs op grond
van hun onderzoek dat er weinig duurzame verschillen tussen mannelijke en
vrouwelijke dokters zijn in termen van motivatie, academische prestaties en
competenties. ‘Hoewel er enig bewijs is dat mannelijke en vrouwelijke dok-
ters verschillende communicatiestijlen hebben, kan het ook zijn dat deze 
verschillen ontstaan door de verwachtingen en stereotypen van patiënt, 
doktoren en observatoren. In deze zin zijn verborgen regels voor gepast
gedrag, behandeling en verschijning van vrouwelijke dokters ingebed in de
medische cultuur, net als in de maatschappij als geheel.’
Dit sluit aan bij de ideeën van andere onderzoekers319: dat vrouwen kiezen
voor een vrouwelijke huisarts heeft meer te maken met een algemene voor-
keur voor een vrouwelijke huisarts dan met een specifieke gezondheidsvraag.
De voorkeur voor een vrouwelijke huisarts is volgens hen gebaseerd op de
verwachting dat een vrouwelijke huisarts zich persoonlijk beter in gezond-
heidsproblemen van vrouwen kan verplaatsen en daardoor empatischer zal
zijn, en de verwachting dat ze meer begeleiding zal geven en meer tijd zal
uittrekken.

Uit een onderzoek onder consumenten naar seksepreferenties in de gezond-
heidszorg van het NIVEL121 bleken vooral vrouwelijke patiënten een sterkere
seksepreferentie dan mannen te hebben: hun voorkeur gaat meestal uit naar
een vrouwelijke hulpverlener. Later onderzoek van het NIVEL317 wees uit dat
de meeste patiënten geen voorkeur hebben, maar als ze die wel hebben, pre-
fereren zowel mannen als vrouwen een huisarts van het eigen geslacht. Een
enquête op initiatief van het NHG320 onder huisartsen en patiënten liet zien
dat ca. een derde van de vrouwelijke patiënten een voorkeur voor een vrou-
welijke huisarts had en ca. een vijfde van de mannen voor een mannelijke.
Men vond het kunnen bespreken van vrouwenklachten een belangrijk voor-
deel van de toename van het aantal vrouwelijke huisartsen.

De antwoorden die gegeven werden op de vragen ‘Zijn er verschillen tussen
mannelijke en vrouwelijke huisartsen? Wat merkt u daarvan?’ worden geana-
lyseerd. Ook van de antwoorden op de vraag: ‘Hoe ervaart men de toename
van het aantal vrouwen in de huisartsgeneeskunde?’ wordt bij de analyse
gebruik gemaakt.
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De verschillen die genoemd werden kunnen als volgt ingedeeld worden:
• verschillende kwaliteiten van vrouwelijke en mannelijke huisartsen in het

contact met patiënten,
• verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke huisartsen als collega-

beroepsbeoefenaar,
• voorkeur van patiënten voor een vrouwelijke of een mannelijke huisarts.

Verschillende kwaliteiten van vrouwelijke en mannelijke huisartsen in het
contact met patiënten
De meeste jonge, maar ook wel enige oudere vrouwelijke huisartsen, 
beginnen met te zeggen dat verschillen meer te maken hebben met karakter
of persoonlijkheid dan met sekse. Ook de meeste mannen menen dat het niet
zoveel uitmaakt: een mannelijke of een vrouwelijke dokter.

V7 PraG Maar dat hoeft niet speciaal man of vrouw gebonden te zijn hoor,
dat is nu toevallig bij ons zo. Maar ik denk dat je ook vrouwen kan
hebben die wat korter zijn en wat zakelijker en mannen die wat
meevoelender zijn. Dus ik denk dat dat niet zo heel erg veel
uitmaakt.

M6 PraG ...allemaal van dezelfde generatie ongeveer. En ja daar merk je
geen verschil. Die zijn gewoon allemaal hetzelfde opgeleid en die
werken allemaal hetzelfde. En ja, dat zeggen ze altijd dat de vrouw
wat andere voelsprieten heeft voor bepaalde zaken dan een man.
Ja dat is misschien zo, maar… dat kan ik niet zo heel veel meer
merken. Nee.

Toch worden wel wat verschillen genoemd.
De jongste generatie vrouwelijke huisartsen meent dat vrouwen beter 
kunnen luisteren en empatischer zijn. Vrouwen hebben meer oog voor de
menselijke kant, mannen zijn zakelijker. Ook vrouwen van de oudere genera-
ties vinden dat: mannen zijn kordater, maar ook botter; vrouwen socialer en
zorgzamer. Vrouwen hebben meer introspectief en reflectief vermogen.
Mannen kunnen dingen beter scheiden.

135



V3 VBG Mijn man is korter met de spreekuren, hij doet meer patiënten in
een uur. Ik loop wat vlugger uit. Hij is wat strikter. (...) O ik klets
meer. Ja meer vragen hoe is het met die... weet je wel... of hoe is
het afgelopen vorige keer, als iemand naar het ziekenhuis is
geweest of... Ja als je niet uit wilt lopen dan moet je dat niet doen.
(...) Oké, dat hoort bij de eerste lijn denk ik dan maar. Het is ook de
jus van het vak natuurlijk.

Andere verschillen, die door de jongere generaties vrouwen genoemd wor-
den, zijn: vrouwelijke en mannelijke huisartsen weten misschien meer van
vrouwelijke resp. mannelijke geslachtsgebonden problemen. En: vrouwen
sleutelen zelf meer aan psychosociale problemen, mannen verwijzen sneller.

Een ander verschil dat door enkele jongere vrouwelijke huisartsen wordt
genoemd is dat patiënten soms minder respect tonen voor een vrouw.

V6 LBG Ja... als... ik denk dat... het kan ook de huidige tijd zijn, maar dat
mensen toch niet... uhm... ja toch soms wat op je neerkijken vin ik
omdat je vrouw bent.
I: Patiënten?
R: Ja. Vind ik wel. En dat ze dat bij mannen niet snel zullen doen,
die hebben toch meer dat charisma van vroeger uit, van ‘de dokter’
en zo.

Een jonge mannelijke huisarts meent dat vrouwen misschien een andere kijk
op problemen hebben.
‘Mannelijke aios grenzen meer af en zijn nuchterder, kordater, beslissen snel-
ler; vrouwelijke zijn preciezer en verliezen dan wel eens de hoofdlijnen uit
het oog’, zegt een huisarts-docent (LBG). Dat wordt ook door een jonge vrou-
welijke huisarts genoemd: dat haar vrouwelijke collega-aios indertijd dingen
meer in banen wilden leiden dan de mannen.
Een oudere mannelijke huisarts vindt dat vrouwen meer babbelen: ‘Dat voelt
warm, maar biedt niet altijd soelaas; als ze niet to the point kunnen komen
missen ze hun doel. Mannen kunnen dat beter.’ Een van zijn oudere collega’s
is van mening dat vrouwen zorgvuldiger en zorgzamer zijn, mannen zorgen
dat de zaak afgedekt is. Mannen heb je, in geval van een ramp, nodig voor
de snelle beslissingen. Vrouwen ruimen de boel op, bij wijze van spreken. 
‘Zij zijn meer op communicatie, mannen meer op scoren’, zegt hij.

136



Verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke huisartsen als collega-
beroepsbeoefenaar
Twee van de jonge huisartsen (pragmatische generatie) geven aan het prettig
te vinden dat ze met een mannelijke collega samenwerken. Een van hen
heeft het idee dat vrouwen wat sneller conflicten onderling hebben, mannen
zouden wat relativerender zijn. Ze vinden het minder gewenst als er meer
vrouwen komen, er zou een evenwicht moeten zijn: evenveel mannen als
vrouwen in het beroep.

V15 PraG ...een man kijkt anders naar dingen dan een vrouw... En ik denk dat
het gezond is om die visie samen te delen en samen er naar te
kijken. En dat overleg van een vrouw met een man meerwaarde
heeft en andersom ook.

Dat is goed voor de ontwikkeling van het vak en patiënten moeten de keus
hebben tussen een man en een vrouw. De solisten van beide jongste genera-
ties vinden dat er wel wat meer vrouwen mogen komen, mannen laten niet
zo gauw merken dat ze iets moeilijk vinden.

V12 LBG In het begin had ik daar wel moeite mee, ben ik nou de enige die
het echt wel zwaar vindt? Als je ze (mannelijke collega’s) onder vier
ogen spreekt, en je praat er even over door, op een onopvallende
wijze, dat het niet direct gaat over werk... dan denk ik van: o die
hebben het hetzelfde als ik, alleen er zit wat meer bravoure achter
op de een of andere manier. Dat verschil merk ik heel goed. Dat
zou ik wel fijn vinden als dat iets meer gemengd was, dat er ook
eens een vrouw zou zeggen van nou ik vind het helemaal niet
makkelijk hoor... Ja... het voelt soms een beetje... dat heb ik in het
begin wel... een beetje allenig. Niet goed hulp durven vragen, want
bij iedereen gaat het goed, en dan zullen ze wel denken...

Dit wordt beaamd door een van de jonge mannelijke huisartsen: mannen zijn
vaak wat stoerder in hun gedrag. Een vrouw uit de stille generatie zegt:
‘Vrouwen denken altijd dat het aan hen ligt als ze iets niet kunnen, mannen
verbloemen dit meer. Vrouwen vragen gemakkelijker raad.’

Enkele vrouwen van de oudere generaties menen dat mannen als onder-
nemer beter zijn in financiële planning: ‘…vrouwen knokken niet zo hard
voor hun inkomen’.
Een van hen merkt op dat vrouwen die parttime werken niet geneigd zijn
bestuurswerk te doen, en parttime werkende mannen wel.
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Generaliserend gesproken zijn mannen als beroepbeoefenaar meer op de
technische kant, de computers gefocust, vrouwen op de communicatieve
kant, het personeel, menen ze.
Een man uit de vroege babyboom generatie vindt dat vrouwelijke aios geen
verstand van geld hebben, daarin kwetsbaarder zijn en sneller in dienst-
verband zullen gaan.

Voorkeur van patiënten voor een vrouwelijke of een mannelijke huisarts:
Door vrouwen uit de pragmatische generatie worden enkele groepen
genoemd, die – soms alleen voor specifieke vragen of klachten – liever bij een
vrouwelijke huisarts komen. Je krijgt als vrouw méér vrouwelijke patiënten,
jonge vrouwen, borderliners, alleenstaande moeders met jonge kinderen,
vrouwen met gynaecologische vragen of problemen, allochtone vrouwen,
vrouwen en mannen met psychische problemen. Een van hen heeft zelfs een
wachtlijst voor vrouwelijke patiënten.

V15 PraG maar ik denk wel dat als je ziet wat voor wachtlijst ik heb, hoeveel
mensen, mannen en vrouwen, heel graag bij een vrouwelijke huis-
arts willen, dan is het echt jammer dat er heel lang alleen maar
mannen zijn geweest

Vrouwen uit de oudere generaties bevestigen dit. De kwetsbare groepen
(m/v) voelen zich meer op hun gemak bij een vrouw, menen zij. Maar niet alle
vrouwelijke huisartsen staan hier positief tegenover.

V7 PraG ...dat wil ik niet, dat je als vrouw wat meer vrouwen als patiënt
krijgt, maar dat is al wel gebeurd. Ik heb veel vrouwen, ook veel
jonge vrouwen, en op de een of andere manier... ja dan komen
automatisch ook wat van die Borderliners erbij... Uhm... dat heb ik
eigenlijk wel goed onder controle, daar heb ik niet zoveel last van,
maar ook veel alleenstaande moeders met kinderen,... en ik wil het
liefste wel mijn vak toch in zo’n breed mogelijke vorm blijven
uitoefenen. En dat wil ik wel een beetje in de gaten houden, want
J. zegt bijvoorbeeld sinds ik er ben ziet hij veel minder vaginale
klachten en dat soort dingen. Dat komt allemaal veel meer bij mij.
Nou vind ik die gynaecologie geen probleem, dat vind ik ook wel
leuk om te doen, maar ik moet wel zorgen dat ik ook genoeg van
al het andere zie.
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Deze vrouw wil niet alleen maar specifieke vrouwenproblemen op haar
spreekuur. Ze wil haar vak zo breed mogelijk uitoefenen en heeft het gevoel
dat ze daar actief iets aan moet doen.
Anderen tillen er minder zwaar aan.

V11 LBG Ik hoef niet een spreekuur alleen maar met buitenlandse vrouwen
te krijgen, maar ik kan me wel als vrouw zijnde indenken dat je
met specifieke vrouwenproblemen gemakkelijker naar mij toe zou
gaan dan naar een mannelijke collega.

De oudere generaties vrouwen zijn van mening dat er heel veel variatie 
– en niet alleen wat sekse betreft – in artsen zou moeten zijn, zodat mensen
iemand kunnen kiezen die bij hen past.

De mannelijke huisartsen van de jongere generaties noemen eveneens dat
patiënten soms een voorkeur voor een vrouw hebben omdat ze zich dan
meer op hun gemak voelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor patiënten met
gynaecologische problemen en voor allochtone vrouwen. Je moet als patiënt
kunnen kiezen, vindt men. Problemen waar een taboe op rust bespreekt men
liever met een huisarts van de eigen sekse, maar soms ook juist niet.
De oudere generatie mannen merkt op dat veel vrouwelijke patiënten een
voorkeur voor een vrouw en mannelijke voor een man hebben. Je kunt je
gemakkelijker in je seksegenoten verplaatsen. Een van hen zegt: ‘Mensen
doen anders tegen een vrouw, vrouwen worden als veiliger en laagdrempeli-
ger ervaren. Mannen als afstandelijker. Maar tegelijk denken patiënten dat
de mannelijke dokter de zaken meer op een rij heeft: de dokter (m) weet het
beter. Misschien nog het oude idee dat de dokter mannelijk hoort te zijn.’
Een andere huisarts, die in een groepspraktijk met enkele mannelijke collega’s
en een nieuwe vrouwelijke werkt, merkt op dat vrouwen naar de vrouwelijke
dokter trekken, terwijl de rest van het gezin nog bij de oude dokter is. Dat
heeft enige beroering gegeven.

M10 VBG Dus dat geeft wel wat splitsing in gezinnen. Dat is toch wel weer
jammer. Dan weet je minder... dan zitten de mannen soms nog bij
mij en de vrouwen zijn bij F. En ja... soms vertelt een man iets van ja
dat weet u natuurlijk niet, maar mijn vrouw had laatst dat en dat...
maar die zit bij dokter F. En ik denk ja vroeger wist je dat precies
van dat gezin. Maar ja dat is niet tegen te houden hè.
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Samenvatting generatie en genderverschillen en -overeenkomsten
Nagenoeg alle geïnterviewden vinden dat het qua beroepsbeoefening niet
uitmaakt, een vrouwelijke of een mannelijke huisarts. Verschillen zijn eerder
karakter- dan seksegebonden. De stereotype verschillen gaan vaak niet op: er
zijn net zo goed mannelijke huisartsen die goed kunnen communiceren en
vrouwen die heel kordaat en technisch zijn, meent men.
Er worden wel enige verschillen genoemd. Vrouwen kunnen beter luisteren
en zijn empatischer, hebben meer aandacht voor de menselijke kant, zijn 
socialer en zorgzamer. Mannen kunnen beter grenzen stellen, zijn zakelijker,
kordater, maar ook botter. Vrouwen hebben meer introspectief en reflectief
vermogen; mannen kunnen dingen beter scheiden. Vrouwen hebben meer
oog voor de details, mannen voor de grote lijnen. Vrouwen laten gemakkelij-
ker zien wat ze niet kunnen, mannen gedragen zich stoerder. In een samen-
werkingsverband zijn mannen meer op de technische kant, de computers
gefocust en vrouwen meer op de communicatieve kant, het personeel.
Kort gezegd vindt men dat vrouwen communicatiever, socialer en mannen
daadkrachtiger, doelgerichter zijn.

De jongste generaties (m/v) benadrukken meer dan de oudere generaties de
gelijkheid tussen vrouwen en mannen op het vlak van de medische expertise.
Jonge vrouwelijke en mannelijke dokters zijn allebei hetzelfde opgeleid en
werken hetzelfde.
Toch hebben sommige jongere vrouwelijke huisartsen het gevoel dat ze met
te weinig respect worden bejegend door patiënten.
Vooral jonge vrouwen menen dat er een evenwicht zou moeten zijn tussen
mannelijke en vrouwelijke huisartsen. Dat is beter voor de ontwikkeling van
het vak, een man kijkt anders naar dingen. Hun oudere seksegenoten en ook
de mannen noemen dit niet.

Alle generaties (m/v) geven aan dat patiënten soms liever een vrouwelijke
dokter hebben, soms alleen voor bepaalde klachten. Sommige vrouwelijke
huisartsen vinden dit o.k., maar een enkele jonge vrouw is hierover nogal uit-
gesproken: ik wil niet alleen maar de vrouwen en de kinderen op mijn
spreekuur zien, ik wil het vak in z’n volle breedte kunnen beoefenen.
Er zijn ook patiënten die een mannelijke dokter prefereren, denkt men. Over
het algemeen vindt men dat patiënten zouden moeten kunnen kiezen tussen
een vrouwelijke en een mannelijke huisarts.
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7.6 Houding t.o.v. ontwikkelingen in de huisarts-
geneeskunde

In de afgelopen 30 jaar heeft de huisartsgeneeskunde allerlei ontwikkelingen
doorgemaakt op vakinhoudelijk en organisatorisch gebied, maar ook de
patiëntenproblematiek en de samenstelling van de beroepsgroep zijn 
veranderd.
In een historische beschouwing over praktijkvoering321 wordt vermeld dat er 
in 1971 4410 huisartsen waren, van wie er 70 samenwerkten in 27 groeps-
praktijken en 25 in 7 gezondheidscentra. Dat is 2% van alle huisartsen. 
Ruim 30 jaar later werkt 42% in een groepspraktijk322.
Eind 2006, 35 jaar later, is het aantal meer dan verdubbeld en telt Nederland
ca. 10.500 geregistreerde huisartsen323.

Enkele andere wetenswaardigheden321.
• Omstreeks 1958 werd de ‘groene kaart’ geïntroduceerd waarop gegevens

van de patiënt en consulten geregistreerd werden. In de jaren negentig
kwam de geautomatiseerde verslaglegging op gang, in eerste instantie
vooral ten behoeve van de financiële administratie. Nu maakt de
automatisering het mogelijk dat bepaalde aandoeningen of problemen in
kaart gebracht en gecontroleerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is
de diabeteszorg. Ook wetenschappelijk onderzoek wordt hierdoor
gemakkelijker.

• In 1980 telde Nederland ruim 96% mannelijke huisartsen. 70% van de
echtgenotes werkte mee in de praktijk. Als zij ziek werd, was dat erger
dan wanneer de huisarts uitviel. Eind 2006 is 63% van de huisartsen van
het mannelijk geslacht. Meewerkende echtgenotes zijn een zeldzaamheid
geworden

• Rond 2000 werd het model van de huisartsen-dienstenposten (HAP’s) in 
sneltreinvaart geïntroduceerd. Nu worden er nog nauwelijks diensten in
eigen beheer gedaan.

De huisartsgeneeskunde heeft zich ontwikkeld tot een academische discipline
met een eigen kennisdomein waarin wetenschappelijk onderzoek een belang-
rijke plaats heeft gekregen324;325. Het dagelijks handelen werd op basis van
wetenschappelijke kennis (EBM) gestandaardiseerd. De eerste NHG-standaard
verscheen in 1989, thans zijn het er zo’n 100 die geregeld geactualiseerd 
worden.
Het aantal preventieve activiteiten in de vorm van screeningsprogramma’s
voor bepaalde risicogroepen is in de laatste 5 jaar toegenomen. Hierbij spelen
praktijkondersteuner en praktijkassistenten een grote rol.
Huisartsen werken meer patiëntgericht en de relatie met de patiënt is 
gelijkwaardiger. De patiënt is mondiger geworden en beschikt over meer
informatie (internet).
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Ook de dokters zelf zijn veranderd325. Parttime werken heeft zijn intrede in de
huisartsgeneeskunde gedaan, omdat de jonge generatie meer tijd aan andere
bezigheden wil besteden. Bovendien willen de jonge huisartsen vooral hun
vak beoefenen en zich niet met allerlei voorwaardenscheppende zaken 
bezighouden.

Over het takenpakket van de huisarts zijn in de loop der jaren verschillende
rapporten verschenen. De jongste versie dateert van begin 21 e eeuw. NHG en
LHV formuleerden een Toekomstvisie Huisartsenzorg232, waarin de huisarts-
enzorg in 2012 beschreven wordt. In het vervolgdocument ‘Huisartsenzorg en
Huisartsenvoorziening. Concretisering Toekomstvisie Huisartsenzorg 2012’ zet
men uiteen hoe dat er concreet uit zal gaan zien. De huisartsen willen nog
steeds generalistische en contextgebonden zorg bieden aan op naam inge-
schreven patiënten. Ze willen doelmatige zorg van goede kwaliteit leveren.
Omdat ze 24-uurszorg leveren werken ze samen met collega’s in kleinschalige
gezondheidscentra ondersteund door praktijkassistentes en praktijkverpleeg-
kundigen. Dit wordt de huisartsenvoorziening genoemd. Deze kan meer 
aanbieden dan de reguliere zorg door speciale spreekuren te houden voor
bepaalde groepen patiënten of bepaalde aandoeningen, of doordat de 
huisartsen zich specialiseren – verloskunde is daar een voorbeeld van.
Inmiddels zijn we een paar jaar verder. Mede dankzij de nieuwe zorgver-
zekeringswet en het beleid van de overheid, dat gericht is op gereguleerde
marktwerking, zijn er nieuwe initiatieven ontstaan.
Samenwerking wordt gezien als middel om het artsentekort terug te dringen
en de kosten te reduceren.
Zo bundelen huisartsen de krachten en vormen bijvoorbeeld regionale samen-
werkingsverbanden om hun kwaliteitsbeleid gestalte te geven, onderhande-
lingen met de zorgverzekeraars te voeren en gezamenlijk personele of 
materiële ondersteuning in te kopen. Commerciële organisaties, waaronder
zorgverzekeraars, melden zich om huisartsen de praktijkvoering uit handen te
nemen. Ze nemen huisartspraktijken over en laten huisartsen in loondienst
werken.
Er zijn ook andere vormen: multidisciplinaire eerstelijns gezondheidscentra
die huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten op franchisebasis onder één
dak laten werken. Initiatieven om patiënten uit de tweede lijn te houden zijn
bijvoorbeeld transmurale centra, waarin de zorg door huisartsen, soms samen
met specialisten, georganiseerd wordt rond bepaalde categorieën patiënten
of aandoeningen, bijvoorbeeld huidziekten, astma/copd, kinderen. Kortom er
is weer volop beweging in de huisartsenwereld.

Een minder prettige ontwikkeling is de toenemende administratie, mede
dankzij de nieuwe zorgverzekeringswet. Dit is in eerdere paragrafen al ter
sprake gekomen.
Uit een onderzoek van Medisch Contact326 blijkt dat de bureaucratische 
rompslomp een van de eerste dingen is die moet worden aangepakt om 
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artsen arbeidsplezier te laten houden. Ook in een onderzoek van het NIVEL327

wordt vermeld dat niet direct patiëntgebonden taken door huisartsen als
negatieve aspecten van het werk worden ervaren.

‘Verschilt de jonge generatie vrouwelijke huisartsen van oudere generaties en
van mannelijke huisartsen in wat ze de meest opvallende ontwikkelingen in
de huisartsgeneeskunde in de afgelopen 30 jaar vindt en hoe ze die (voor
zover van toepassing) ervaren heeft?’
Gebruik wordt gemaakt van de antwoorden die gegeven werden op de inter-
viewvragen:
‘Wat zijn voor u de meest opvallende ontwikkelingen in het vak; hoe hebben
die voor u persoonlijk in positieve of negatieve zin uitgewerkt? Het gaat om
zaken als de professionalisering van de huisartsgeneeskunde, taakdelegatie
en -substitutie, de dienstenstructuur, verandering in werktijden, de toene-
mende bureaucratisering en regulering door de nieuwe zorgverzekeringswet,
de toename van het aantal vrouwen in de huisartsgeneeskunde. Moeten er
dingen in het vak veranderen om het aantrekkelijk te houden?’

Achtereenvolgens wordt besproken: ontwikkelingen m.b.t. het vak, de orga-
nisatie van de huisartsenzorg, de patiëntenpopulatie, de beroepsgroep en
wat moet er veranderen om het vak aantrekkelijk te houden.

Vakinhoudelijke ontwikkelingen

kwaliteit, professionalisering
De jongste vrouwelijke huisartsen, die wat over dit onderwerp zeggen, 
vinden dat de huisarts in Nederland kwaliteit biedt. Jonge huisartsen zijn
meer geneigd hun deskundigheid op peil te houden en te bevorderen dan 
de ouderen, vindt er een; de kwaliteit van zorg is goed, maar de zorg is 
– vergeleken met vroeger – misschien wat onpersoonlijker geworden door de
tijdsdruk. Een ander vindt het een goede ontwikkeling dat huisartsen zich
specialiseren en elkaar consulteren, zoals bij de palliatieve zorg. Zij meent
tevens dat de huisartsen letterlijk en figuurlijk ondergewaardeerd worden
door de politiek.
Door de oudere vrouwelijke huisartsen worden verschillende aspecten
genoemd. Kwaliteitsverbetering door de komst van de praktijkondersteuner.
Toename van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden door de
nascholing. Een beter overzicht over de patiëntenpopulatie. Het vak is veel
steviger neergezet door de toegenomen kennis. De huisartsopleiding is er
gekomen, de standaarden. De komst van internet als een bron van kennis.
‘We kunnen als huisarts mensen wat bieden zodat ze wat minder kwetsbaar
zijn, we hebben een zeer zinvolle functie om mensen niet zieker te laten wor-
den dan ze al zijn. We brengen te weinig over het voetlicht hoe belangrijk we
zijn’, meent een van de vrouwen uit de stille generatie.
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Onder de mannen zijn er ook enkelen die menen dat er in de maatschappij
en de politiek te weinig oog is voor de kwaliteit die de huisarts – op alle 
fronten – levert. De huisarts is een hooggekwalificeerde professional, die
doelmatig en kostenbewust werkt. ‘Het niveau waarop ik aan het dokteren
ben is aanmerkelijk hoger dan 20 jaar geleden.’
In wetenschappelijk en kwalitatief opzicht is de huisartsgeneeskunde er op
vooruit gegaan door de huisartsopleiding, de NHG-standaarden, de nascho-
ling en het betere overzicht dat men nu heeft over bepaalde categorieën
patiënten, menen de meeste mannen van alle generaties die er iets over zeg-
gen. Er zijn ook allerlei technische ontwikkelingen waardoor de diagnostiek
verbetert. ‘De huisartsen die nu hun opleiding hebben voltooid, die kunnen
echt gelijkwaardig op een heleboel dingen met specialisten meepraten’, zegt
een huisarts van de stille generatie.
En net als bij de vrouwen valt ook bij de mannen te beluisteren dat de kwali-
teit van de geneeskunde weliswaar is toegenomen, maar dat het zorgaspect
enigszins op de achtergrond is geraakt.

standaarden
Standaarden worden als leidraad erg gewaardeerd door de jongere vrouwelij-
ke huisartsen, maar ‘ieder mens is toch anders’, dus je moet er ook van kun-
nen afwijken. Dat is dan meteen het nadeel: als je ervan afwijkt sta je weer
zwakker. Wat echter overheerst is het gevoel: we zitten hierdoor allemaal op
één lijn, we doen niet zomaar wat! Je hebt argumenten om je beleid te
onderbouwen.
Een is bang dat ze door de zorgverzekeraar gebruikt zullen worden ‘om 
prescriptiebeleid verplichtend te maken en vergoedingen daarvan afhankelijk
te maken’.
De oudere vrouwelijke huisartsen vinden het prima dat ze er zijn, maar je
moet er wel van kunnen afwijken, als je dat nodig vindt.
De jongere mannelijke huisartsen zijn er allemaal positief over: ‘Zo doen wij
dat als huisartsen’, het straalt vertrouwen uit. Dat geldt ook voor de ouderen,
waarbij de kanttekening gemaakt wordt dat je ook je ervaring mee moet
laten spelen. En je kunt er op afgerekend worden, meent er een.
Het algehele gevoelen is dat je veel steviger in je schoenen staat in discussies
met specialisten, het geeft houvast.

Organisatie huisartsenzorg

administratie, bureaucratie en regulering
De administratieve taken van de huisarts worden door geen van allen (vrou-
wen en mannen) die er iets over zeggen als prettig ervaren: ze kosten veel
tijd. En door het nieuwe zorgverzekeringsstelsel is het alleen maar erger
geworden. Zoals een het uitdrukt: ‘De verhouding tussen die administratie en
het aantal minuten wat je aan patiëntenzorg besteedt is ten nadele van de
patiëntenzorg gegaan.’
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Alle vrouwen, van jong tot oud, maken zich zorgen om het nieuwe zorg-
verzekeringsstelsel en de marktwerking:
‘De zorgverzekeraars zijn veel te bepalend voor wat ik wel en niet mag 
voorschrijven of wat ik wel en niet moet doen, ik raak mijn autonomie 
kwijt.’ ‘Door de invoering van de nieuwe zorgverzekering krijg ik mijn 
geld niet op tijd, omdat ze het administratief niet goed geregeld hebben
voor de huisartsen.’
‘De zorgvraag neemt toe en ik moet mijn kostbare tijd besteden aan onder-
handelingen met de zorgverzekeraar!’
‘Het nieuwe systeem prikkelt niet om mijn werk beter te doen, ik moet alleen
maar meer gaan bijhouden.’
‘De zorgverzekering is een bedreiging, de lagere klasse wordt er de dupe
van.’
De zorgen worden gedeeld door de mannen:
‘Niet deskundigen moeten zich niet met jouw vakgebied bemoeien.’
‘Er moet marktwerking komen, het wordt commerciëler, maar het is de vraag
of dat zo’n goede zaak is voor de klant; die moet de ene keer hierheen en de
ander keer daarheen.’
‘Het is het reëel dat de financier kan controleren of je goede kwaliteit levert,
maar dan moeten er wel faciliteiten tegenover staan.’
‘En dat is ook het beleid van de overheid op dit moment, de zorg die wordt
een beetje in segmenten verkocht. De zorgverzekeraars bieden het aan en
degene die het voordeligste bod doet, krijgt het stukje. Dat maakt dat, als je
niet in een segment, in een hokje past (als patiënt), je wel eens pech kon heb-
ben.’ Maar het gaat ook om het eigen inkomen: ‘Je krijgt nu ongeveer twee-
derde door de oude manier van werken, en als je dan nog wat extra’s doet,
kun je die andere eenderde erbij gaan verdienen, daar komt het zo ongeveer
op neer. Ja..., daar gaat wel wat druk van uit.’
‘Jonge huisartsen verkopen te gemakkelijk hun praktijken aan de zorg-
verzekeraar, straks zijn ze gewoon loonslaaf.’

dienstenstructuur
De nieuwe dienstenstructuur vinden de jongste vrouwen op zich een goed
ding: de belasting is minder want je hebt minder vaak dienst, het is wel hard
werken. Het is onpersoonlijker voor de patiënt geworden, maar voor jezelf is
het wel leuk dat je samenwerkt met collega’s. Het gaat nog niet vlekkeloos:
de triage gebeurt niet altijd goed, de bereikbaarheid is niet altijd optimaal.
De late babyboomers die het dienst doen vanuit de eigen praktijk nog 
meegemaakt hebben, zijn er niet rouwig om dat dit systeem verlaten is. 
De meesten ervoeren het als een emotionele belasting.
Een heeft moeite met het grootschalige van de nieuwe situatie, je hebt het
niet allemaal zelf meer onder controle.
De oudere vrouwelijke huisartsen zijn wat minder positief: voor hen had het
niet gehoeven. Met name de oudsten vinden het jammer van de continuïteit,
het komt de patiënten niet ten goede. Men ziet wel dat het minder belastend
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voor het gezin van de dokter is. Het is ook leuk een kijkje in andermans keu-
ken te krijgen, vindt een van de oudsten, en je kunt de kwaliteit verbeteren
door te zorgen dat patiëntgegevens beschikbaar zijn. Een generatiegenoot
vindt die grote diensten juist erg stressvol.

De jongere mannen vinden het prima, al moeten ze niet aan de professionele
verantwoordelijkheid van de dokter komen. ‘Die huisartsenposten is een
goede ontwikkeling, want zoals er vroeger gewerkt werd was niet meer te
doen.’
Enkele late babyboomers zouden het wel goed vinden als de 24-uurszorgver-
plichting werd losgelaten: dat je geregistreerd zou kunnen staan als ‘huisarts
die geen diensten doet’. Naarmate de huisartsen ouder zijn vinden ze het
fenomeen dienstenpost minder o.k. Degenen die nog dienst doen, zien er wel
voordelen in, vooral voor de privé-situatie. De meesten vinden echter niet dat
de kwaliteit van zorg er beter op is geworden, het is anoniem en onpersoon-
lijk, de continuïteit is er niet meer. Je kent de patiënten niet, dat maakt onze-
ker en het is veel te laagdrempelig. In de stad zal de Eerste Hulp deze taak
van de huisarts overnemen, vreest men.

taakdelegatie
Dat bepaalde taken door praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen of
assistentes gedaan worden komt de kwaliteit van zorg alleen maar ten
goede, menen de jongste vrouwelijke huisartsen.
De late babyboomers hebben zo hun twijfels: er worden taakjes afgenomen
die juist de charme van het vak uitmaken. Tussen alle complexe zaken in wil
je af en toe ook wel eens wat simpels. Misschien is de kwaliteit van zorg wel
wat beter, maar het is geen taakverlichting: ‘We zitten in een overgangstijd.
Allerlei hulptroepen zijn ingezet. We hebben een praktijkondersteuner, een
HAGRO-ondersteuner, een diabetesverpleegkundige, een SPV, we krijgen
maatschappelijke werk en een allochtonenconsulent, dan hebben we onze
assistentes uiteraard. Die mensen moet je aansturen, maar ik wil geen mana-
ger worden – de huisarts moet bij de voordeur blijven.’
Een ander zegt: ‘Er komt hier een servicecentrum eerstelijnszorg onder leiding
van huisartsen waarnaar je allerlei dingen kunt uitbesteden zoals diabetes
controle, copd controle, en daar heb ik moeite mee, dat ik mijn mensen 
daarheen moet sturen, maar ik realiseer me ook wel dat ik niet alles zelf kan
blijven doen.’
Ook de oudere generaties vrouwen voelen er zo over. Het is op zich een
goede zaak, maar je moet wel een vinger aan de pols houden, zodat je niet
wat mist. ‘Ik wil een generalist blijven.’

Een van de jongste mannen vindt dat je je patiënten soms nooit meer ziet
sinds de komst van de praktijkondersteuner, een ander vindt dat er daarmee
juist een goede controlestructuur is gekomen. De late babyboomers noemen
het een extra zorg: allereerst om praktijkondersteuning te krijgen en dan
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moet je ze ook nog bezig houden. Men denkt dat dit toe zal nemen: ‘Ik zie
wel gebeuren dat een huisarts een grotere groep patiënten bedient, met
allerlei ondersteuning.’ Enkelen hebben hun assistentes getraind om een 
aantal zaken te doen en zijn daar tevreden over.
Dat geldt ook voor de mannen van de oudste twee generaties: praktijkonder-
steuning is op zich goed, maar de assistentes hebben hier vaak al een taak in
en je wilt als huisarts zelf ook het zicht niet kwijt raken. ‘Wij moeten degenen
blijven die beoordelen wat er met iemand moet.’

M9 SG ik heb een kleine praktijk, ik heb 1650 patiënten nu. Toen ik startte
had ik er ruim 2000. Ik ben een beetje een zelfdoener. Al die
praktijkondersteuning vind ik op zich prima, maar dan heb ik straks
niks meer te doen. Ja... dan heb ik, drie middagen in de week komt
zo’n juffrouw geloof ik, en wat moet ik dan doen?

werktijden
Een van de ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde is dat er parttime
gewerkt kan worden. ‘Parttime werken’ wordt snel geassocieerd met ‘meer
vrouwen’ in de huisartsgeneeskunde.

V7 PraG …heel veel vrouwen betekent ook vaak heel veel parttime werken,
en uhm... ja ik denk dat je wel dan heel goed moet overleggen om
toch een goede continuïteit van zorg te kunnen bieden daarin. Nou
goed, wij werken hier met z’n drieën ook parttime en dat gaat
prima hoor, dus het kan ook wel.

De jonge vrouwelijke huisartsen, die meestal zelf parttime werken, vinden het
een goede zaak, al kan men zich voorstellen dat het voor patiënten niet altijd
even leuk is. Maar met een goede overdracht kun je het prima regelen. Men
trekt de grens wel bij drie dagen. Je bent dan misschien zelfs wel een betere
dokter dan als je fulltime werkt.

V15 PraG En ik vind dat er eigenlijk de ruimte moet zijn voor ieder om zijn
eigen weg te vinden, dat er meer mogelijkheden zijn. Want de
kinderopvang is allemaal veel te slecht geregeld, dat zou allemaal
veel beter moeten. En veel flexibeler moeten zijn. Ik denk in die zin
dat Nederland heel erg achter loopt. Ik denk dat je niet een slechte
huisarts bent als je drie dagen in de week werkt. (...)  Een halve
huisarts draait toch al een normale Nederlandse werkweek.
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Maar men heeft ook bedenkingen. Men vindt sommige jonge artsen wel eens
wat al te gemakkelijk. Ze denken maar dat alles voor ze geregeld wordt – 
kinderopvang bijvoorbeeld. Sommigen (m/v) houden zich strikt aan hun 
werktijden als ze in opleiding of in loondienst zijn: ben je dan wel ge-
motiveerd, voel je je dan wel verantwoordelijk voor de praktijk?
Een fulltime werkende vrouwelijke solist (LBG) vindt het maar niks. De
belangrijkste waarde van de huisartsgeneeskunde is de continuïteit en 
parttimers (m/v) helpen die om zeep.

De oudere vrouwelijke huisartsen staan er in het algemeen positief tegen-
over. Een van hen vindt dat hidha’s misschien wel geschikt zijn om voor een
taakverlichting te zorgen. Zij kunnen de acute dingetjes doen en de ‘echte’
huisarts doet dan de complexere zaken. Een ander meent daarentegen dat
allerlei differentiaties een verarming van het vak betekenen: een huisarts is
een allrounder.

V14 VBG Ik denk dat grote HOED-en waarin veel, uitsluitend parttimers
werken, waar die parttimers ook nog... onderling dat verdelen, dat
de ene bijvoorbeeld meer diabetes doet en de ander meer op
longen gespecialiseerd of cardiologie... ik denk dat het een enorme
versnippering en verarming van ons vak is. En dat wij op zo’n
manier uiteindelijk niet meer als een normale huisarts zullen
functioneren, maar als een soort subspecialisten

De mannen van de pragmatische generatie werken parttime en willen het
liefst niet meer dan 4 dagen werken. Ook de fulltimers van de late baby-
boomgeneratie zouden wel parttime willen werken, als de financiën het toe-
laten. Een van hen heeft een negatieve ervaring met een hidha die in zijn
ogen te weinig verantwoordelijkheid nam voor haar werk in zijn praktijk.
Hier maakt ook een huisarts van de stille generatie zich zorgen over.
De oudere mannen vinden wel dat het kan, maar plaatsen kanttekeningen:
‘Je benut je opleiding maar ten dele; een dag minder werken kan heel goed,
maar twee dagen... dan mis je toch wel het overzicht.’
Een van de oudste huisartsen vindt al die parttimers vreselijk; ze hebben niet
‘die affiniteit met het vak die wij hadden’.

Patiëntenpopulatie
Slechts een enkeling per generatie zegt er iets over. Door vrouwen wordt
genoemd dat het aantal chronisch zieken is toegenomen; dat er meer misver-
standen met de jongere populatie allochtone patiënten zijn, ondanks het feit
dat ze Nederlands spreken; dat meer mensen met arbeidsgerelateerde aan-
doeningen een appèl op je doen; dat mensen bang worden gemaakt door
alles wat ze op de televisie zien. Ook mannen noemen dit: patiënten zijn
mondiger, weten meer en zijn daardoor ook angstiger.
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Beroepsgroep

beroepscultuur, positie
Hoe ervaart men de beroepscultuur in de huisartsgeneeskunde, is de positie
van de huisarts veranderd?
Een van de jongste vrouwelijke huisartsen voelt zich nog niet helemaal opge-
nomen in de kring van de gevestigde huisartsen, die ze bovendien enigszins
ouderwets vindt.

V4 PraG Ik denk dat ik het gevoel heb dat de ouderen wat minder
toegankelijk zijn. Dat is overigens niet altijd zo hoor, maar ja... ik
kijk daar misschien ook wel een beetje tegenop, zij hebben zoveel
ervaring, en dat zijn soms echt rasechte solisten. Lang niet allemaal
hoor, ik verkijk me daar ook wel eens op. (...) ...de oudere huisarts-
en... ja dan ben ik toch in twijfel, eigenlijk ben je collega’s, wordt er
van je verwacht dat je tutoyeert, maar ja dat doe je dan toch weer
niet. Dus dat schept die afstand ook.
Er zijn veel oude huisartsen die echt nog werken volgens hun oude
opleiding om het maar zo te zeggen, en niet altijd even goed hun
bijscholing hebben bijgehouden. Met ouderwetse middelen nog
werken. Maar ja... ik bedoel dat is natuurlijk niet bij elke oude 
huisarts zo.

Een ander zet zich wat meer af tegen de specialisten die steeds maar gespeci-
aliseerder worden zodat je er als huisarts weinig aan hebt, de hiërarchische
cultuur onder specialisten en het contrast met de huisartsgeneeskunde, waar-
in je – ook als je nog in opleiding bent – voor vol aangezien wordt en die veel
laagdrempeliger is dan vroeger. Het ligt anders bij de jonge specialisten, die
zijn gemakkelijker benaderbaar en die begrijpen inmiddels ook dat de patiënt
mondiger is geworden.

V5 PraG Ja ik denk dat vroeger het huisarts... en de man huisarts... maar dat
heeft misschien ook met het generatieverschil te maken, die stond
veel meer op een voetstuk. De huisarts was een soort... ja ‘de huis-
arts’... En ja als ik mijn patiënten tegenkom op het schoolplein dan
tutoyeren we elkaar en we praten over koetjes en kalfjes. Dus ik
denk dat de huisarts zeker niet meer zo onbereikbaar is als hij
vroeger was. En ik denk dat dat ook goed is. Ik denk dat mensen
nu ook wat makkelijker komen. Ik denk dat de drempel lager is
geworden.
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De iets oudere generatie (late babyboom) vrouwen zit in een levensfase
waarin nieuwe keuzes gemaakt moeten worden: een samenwerking aangaan
met collega’s in een HOED, opleider worden, een eigen praktijk beginnen.
Over de jongste generatie zegt een van hen: ‘De moderne huisarts neemt ook
taken thuis op zich, die kiezen allemaal voor parttime werken, voor ons was
het nog een beetje pionieren hoe dat allemaal moest.’ Zij hebben zelf nog
tegen allerlei vooroordelen op moeten boksen.

De vroege babyboomers hebben de medische beroepscultuur als mannelijk
ervaren, hiërarchisch, maar dat is in de huisartsgeneeskunde wel veranderd,
vinden ze.

V1 VBG Nou toen ik begon was dat wel echt een mannencultuur hoor. Als
je dan in een bestuur of in een vergadering het woord wilde, dan
moest je wel van goeden huize komen en dan moest je echt goed...
je moest eigenlijk eerst een studie maken van de mannencultuur
om te weten hoe je je daarin moest gedragen. En daar heb ik ook
via kadertrainingen vanuit het VNVA dus wel wat trucs en tips
geleerd. Zo van ga nooit in je eentje in een mannenbestuur, maar
zorg in ieder geval dat je in ieder geval een andere vrouw
meekrijgt. Ja die cultuur is wel heel erg anders. Maar dat is nu wel
heel erg omgeslagen.

Ze laten zich niet meer in een hoek drukken door de mannelijke collegae.
Huisartsen zijn niet meer de autoritaire dokter voor de patiënten, hopen ze.
Een van de vrouwen is bang dat de huisarts verdwijnt, dat het ziekenhuis het
over gaat nemen; de acute zorg wordt nu al door de Eerste Hulp gedaan in
haar woonplaats. In reactie daarop proberen ze de service voor de patiënten
te verbeteren.

De oudste vrouwen overzien een langere periode, ook zij hebben de manne-
lijke hiërarchische beroepscultuur ervaren, en zich daaraan aangepast. Ze 
vinden dat de cultuur in de huisartsgeneeskunde veranderd is. De huisarts
staat gelukkig niet meer op zo’n voetstuk. Alleen in de top zijn nog weinig
vrouwen te vinden. Een van hen zegt: ‘Je hoort wel geluiden van ‘wat doen
vrouwen nou om hun eigen emancipatie in het beroep door te zetten’ en ja,
er zijn mensen die toch met een tweederangs baantje genoegen nemen,
omdat ze denken dat levert mij genoeg op.’ Maar voegt ze er aan toe: ‘Er zijn
nu eenmaal verschillen tussen mensen en vroeger waren er ook mensen die
bepaalde aspecten van het vak te zwaar vonden. Nou die zijn dus in loon-
dienstsituaties in kleine banen terecht gekomen.’
Misschien trekken we bij de selectie voor de huisartsopleiding wel te weinig
mensen aan die op andere terreinen dan de directe patiëntenzorg ambities
hebben, meent een ander.
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De vrouwen van stille generatie hebben de maatschappelijke veranderingen
meegemaakt waardoor de positie van de vrouwelijke huisarts, mede dankzij
de VNVA, verbeterd is.

V8 SG Toen ik toxicose had in mijn eerste zwangerschap viel dat niet
onder de arbeidsongeschiktheidsverzekering, want ja
zwangerschapskwalen die waren niet meeverzekerd. Als je de helft
van je kleine teen in Indonesië verloor dan was wel precies
vastgesteld voor welk percentage je arbeidsongeschikt zou kunnen
worden, maar zwangerschap dat was niet meeverzekerd.

Andere ontwikkelingen die ze zien zijn de verkorting van de geneeskunde-
opleiding en een groter accent op de menselijke factor. Dit wordt als positief
beoordeeld; de huisarts die meer en meer manager dreigt te worden, als
negatief.

De jonge mannen zeggen dat vroeger de dokter de autoriteit was. Nog is de
medische cultuur wel ‘stoer’, maar door de komst van vrouwen verandert dit.
In de ogen van patiënten is de status van het huisartsenberoep niet hoog,
vertelt een van hen. Hem werd gevraagd: ‘Wilde u niet specialiseren, dokter?’

Ook de mannen van de late babyboom generatie hebben het over het ver-
schil met de medisch specialisten. Een vindt het niet eerlijk dat huisartsen
minder verdienen, hij heeft het idee dat specialisten neerkijken op huisartsen.
De tendens dat het in de geneeskunde steeds meer over geld gaat staat 
sommigen tegen.
Een van de mannen vindt dat, al is het een vak ‘tussen voetstuk en voetveeg’,
je toch nog wel iemand bént, als huisarts. Een ander meent daarentegen: ‘Ik
vind het toch allemaal nog erg onprofessioneel in de huisartsgeneeskunde,
alles moet op een koopje, vanuit een achterkamertje in het woonhuis van de
dokter.’

Een huisarts uit de vroege babyboom generatie merkt op dat oudere 
patiënten de huisarts nog wel als autoriteit beschouwen.
Een ander vindt dat de huisarts een ‘tandeloze ploeteraar’ is, waar de 
specialist de gaten in de markt aanboort en er met het grote geld vandoor
gaat. Enige concurrentie in de beroepsgroep is wel gezond.
‘Die HOED-vorming werkt in de hand dat huisartsen hun eigen verantwoorde-
lijkheid niet nemen, ze verschuilen zich achter het collectief.’
Een derde ziet een kentering onder de artsen in opleiding, dat ze juist wel
verantwoordelijkheid willen dragen en liever maat worden dan in loondienst
gaan. ‘Je ziet ook weer een ontwikkeling van loondienstcentra naar privé. Die
mensen in loondienst zijn een ander type arts.’
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Ook een huisarts van de stille generatie meent dat de aanstaande specialisten
tijdens de studie al dollartekens in de ogen hadden. Huisartsen zijn veel te
veel meedenkers en geen goede onderhandelaars vindt hij. De huisarts van
nu is minder autoritair en vakinhoudelijk beter.

meer vrouwen
Hoe kijkt men tegen de komst van meer vrouwen in de huisartsgeneeskunde
aan?
Drie van de vier jongste vrouwelijke huisartsen vinden het, zoals we al gezien
hebben in paragraaf 7.5, geen goede ontwikkeling als er nog meer vrouwen
komen. Het zou half om half moeten zijn. Patiënten moeten kunnen kiezen,
een man heeft een andere kijk.

V15 PraG Ik denk wel dat het goed is om... maar dat zou overal zijn, als er
een beetje een goede verdeling is man/vrouw. De man kijkt anders
aan tegen bepaalde dingen dan een vrouw en werkt op een andere
manier en mensen moeten ook de keuze kunnen hebben, van toch
liever een mannelijke huisarts of een vrouwelijke huisarts. (...)
Nou voor de ontwikkeling van het vak huisarts zou het uitmaken.
Als je kijkt hoe een LHV in elkaar zit, als je kijkt hoe het NHG in
elkaar zit, dan zou dat wel anders gaan lopen als dat een club zou
zijn die alleen maar uit vrouwen bestaat. Ik denk dat het heel
gezond is dat daar mannen tussen zitten.

De meeste late babyboomers zijn positiever over de komst van meer vrouwen,
al moet je als vrouw wel steeds laten zien wie je bent en wat je kunt.

V11 LBG ja ik vind het hartstikke leuk, hoe meer hoe liever. Ik bedoel het
zijn gewoon allemaal prima dokters. Maar vraag ik me soms wel af,
(...) zo’n stereotiepe opmerking vind ik altijd dat er dan een beetje
vanuit gegaan wordt dat vrouwen alleen maar parttime willen
werken en daardoor een verarming van het vak zouden betekenen.
Dat hoor je wel eens. Dat denk ik niet. Alleen denk ik wel dat je je
sterk... ja je moet je toch als vrouw sterk blijven maken. Dat blijft.

Vrouwen van de vroege babyboom generatie zien verschillende kanten aan
de medaille. Dat vrouwen ook kunnen werken is goed, men moet niet den-
ken dat ze minder intelligent zijn.
Maar status en inkomen van de huisarts zouden achteruit kunnen gaan als er
meer vrouwen komen, vindt de een, en voor de affiniteit met de patiënten
moet je niet te weinig dagen werken.
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Vrouwen voelen zich niet zo aangetrokken tot bestuurlijk werk, terwijl ze dat
wel zouden moeten doen, vindt een ander, en wat de status betreft, die was
toch al gedaald doordat ‘je anders staat ten opzichte van je patiënt, je bent
een stuk laagdrempeliger geworden. (…) Maar ik denk dat onze vakkundig-
heid, als je dat als onderdeel van onze status ziet, alleen maar toegenomen
is.’

Dat vrouwen weinig geneigd zijn bestuurstaken op zich te nemen baart ook
een vrouw van de stille generatie zorgen: ‘Vrouwen voelen zich over het alge-
meen veel meer aangetrokken tot de zorgkant, de inhoudelijke kant, en de
hele bestuurlijke kant en de organisatorische kant laten we zitten...’
Een ander meent dat een oplossing zou zijn: ‘Dat je als beroepsgroep met
elkaar moet kijken dat dat soort taken redelijk verdeeld worden, en dat je
binnen maatschappen of praktijken elkaar de ruimte moet geven, en die
taken zo moet verdelen dat mensen zich daarin kunnen ontplooien’.
Zij maakt zich er kwaad over dat mannelijke en vrouwelijke aanstaande huis-
artsen niet gelijkwaardig behandeld worden: bij de mannen wordt erop aan-
gedrongen dat ze zelfstandig een praktijk beginnen, voor de vrouwen is het
leuk als ze een baantje voor twee dagen als hidha vinden.

V8 SG Ik zat een paar jaar geleden in een opleidersgroep en toen, het
waren allemaal opleiders van derdejaars, was er zo’n rondje van
nou wat gaat jouw HAIO doen? En toen was de zesde mannelijke
opleider aan de beurt en die begon dus ook wederom stralend te
vertellen dat zijn HAIO, een vrouw dus, voorlopig twee dagen in de
praktijk bij een collega ging werken en dan wat waarnemen en
daar was hij zeer tevreden over. Nou die andere vrouwelijke collega
en ik, wij ploften, want wij zeiden van nou dit wordt ons te gortig.
Waarom leiden jullie nou in godsnaam die meisjes op voor
onzelfstandig in die praktijk waarnemen? Waarom niet voor
gewoon zelf voor het vak gaan en waarom ben je daar godbetert
ook nog tevreden over dat zij in een ondergeschikte positie als
hidha voor twee dagen in de week een beetje dokteren... dat kan
toch niet. Je moet toch een wat beter beeld van de huisarts-
geneeskunde en van hun inbreng daarin overbrengen. Nou ja, dat
vonden de heren dan toch nog wel heel erg lastig om daar op die
manier over na te denken. …
Want ik denk ja dat is natuurlijk belachelijk, als je het hebt over
gelijkwaardigheid in het vak dan kan je natuurlijk niet van: leuk
voor een meisje dan kan ze hidha worden... ja hoezo hidha,
belachelijk!
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Dit doet denken aan het relaas van een van de andere vrouwen van de stille
generatie: hoe haar mannelijke collega’s indertijd (begin jaren ‘70) vonden
dat ze maar consultatiebureauarts moest worden.
Een generatiegenoot belicht nog een ander aspect: het hidha-schap wordt in
de hand gewerkt doordat er vraag naar is.

V2 SG Ik denk dat er een aantal vrouwen is die de eerste jaren toch voor
die HIDHA-functie kiest... overigens vind ik daar de mannelijke
collega’s net even “schuldig”, want die vinden het natuurlijk ook
wel ontzettend makkelijk om voor één dag een HIDHA in de
praktijk te hebben. En kunnen ze dan wel kwalijk nemen dat die
vrouwen hun vak niet voldoende... dan denk ik van ja jongens,
maar hoeveel geven jullie aan die andere partij om ook een plek te
nemen in die praktijk. Er gaat met die herregistratie heel veel
veranderen, want ze moeten minimaal twee dagen.

Voor de jongere mannen is het vanzelfsprekend dat vrouwen als huisarts 
werken; ook een man moet voor zijn kind mogen zorgen, zonder dat men er
raar van op kijkt.
Een van de late babyboomers zou het jammer vinden als er alleen maar 
vrouwen zouden zijn in de huisartsgeneeskunde: mannen hebben een andere
inbreng, ‘wat dat ook wezen moge’.
Een ander maakt zich er zorgen over dat vrouwen een gezin en een baan
combineren, hij heeft er al enkelen zien vastlopen, de praktijk is er uiteinde-
lijk de dupe van.
Ook in de vroege babyboom generatie is een dergelijk geluid te horen.

M7 VBG Nou ik denk dat er een heleboel... mijn huidige HAIO, heeft wel
degelijk gemotiveerde man die heel veel voor de kinderen doet en
ook heel veel oppakt en zo, maar ik denk dat als het puntje bij
paaltje komt en het echt moeilijk wordt, dat het dan toch heel vaak
de vrouwen zijn die daarvoor in moeten leveren,
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Een andere oudere huisarts vindt dat het een beetje gelijk verdeeld zou 
moeten zijn, patiënten moeten de keus hebben. Een van de oudsten vindt
vrouwen best, maar dat ze parttime werken is maar niks.

Wat moet er veranderen om het vak aantrekkelijk te houden
De meeste vrouwen van alle generaties noemen vooral dat de administratie
en het gedoe met de zorgverzekeraars moeten afnemen, dat de huisarts geen
manager moet worden en dat er niet teveel taken bij de huisarts weggehaald
moeten worden – het patiëntencontact is het leukst, daar doe je het voor.
Enkelen hebben specifieke wensen:
De jongste solist zou als startende huisarts wel wat meer financiële armslag
willen hebben om extra hulp in te kopen.
Een van de vrouwelijke huisartsen uit de vroege babyboom generatie zou het
interessanter vinden als de simpele dingen en de controles geprotocolleerd
door assistentes gedaan werden (en dat iemand anders dat in de gaten hield)
en dat je dan als huisarts de echte zieke mensen zag: de terminale zorg, de
chronisch zieken.
En een van de oudsten vindt dat de huisarts veel meer ‘stuur’ zou moeten
krijgen, zodat bijvoorbeeld de thuiszorg beter loopt: ‘We zouden een klein
eigen bedrijfje moeten hebben met wijkverpleegkundigen, fysiotherapie,
maatschappelijk werk in dienst.’

De mannen noemen allemaal verschillende dingen.
Een van de jongste generatie zou wel meer dingen in het pakket willen: eer-
ste hulp, verloskunde, kleine ingrepen. Een ander vindt dat ‘onze functie niet
nog meer uitgehold moet worden’.
Een late babyboomer: alle inkomens van alle artsen zouden gelijk getrokken
moeten worden en alle huisartsen zouden in dienstverband in centra moeten
werken, zodat je als huisarts de problemen van het ondernemer-zijn niet
hebt. Een ander zou rust in de tent willen en diensten loskoppelen van over-
dag werk.
Een vroege babyboomer zegt: ‘Ik hoop dat het blijft veranderen, we moeten
het vak blijven ontwikkelen, meer patiëntgericht maken en we moeten meer
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen als huisartsen.’
Een van de oudsten tenslotte zou de dienstenstructuur weer willen verande-
ren: terug naar hoe het was.
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Samenvatting gender- en/of generatieverschillen en -overeenkomsten
Vakinhoudelijke ontwikkelingen
Alle geïnterviewden menen dat de huisartsgeneeskunde zich heeft ontwik-
keld tot een wetenschappelijke onderbouwd kwalitatief hoogstaand vak, dat
de huisarts van nu veel meer weet en kan dan 30 jaar geleden. De kwaliteit
van de zorg is verbeterd, maar door de tijdsdruk zijn de patiëntencontacten
wat onpersoonlijker geworden. De standaarden hebben in de inhoudelijke
ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld.

Organisatie van de huisartsenzorg

– administratie, bureaucratie en regulering
De toegenomen administratie wordt als zeer belastend ervaren, het gaat ten
koste van de patiëntenzorg, meent men. Men is bang dat de invloed van de
zorgverzekeraar te groot wordt en dat de professionele autonomie van de
huisarts vermindert. Kwaliteitscontrole is goed, maar niet op deze manier. De
marktwerking wordt gezien als negatieve ontwikkeling die er mogelijk toe
leidt dat patiënten tussen wal en schip raken.

– dienstenstructuur
De jongere vrouwelijke en mannelijke huisartsen juichen de nieuwe regeling
van de ANW-diensten in de vorm van dienstenposten toe, de nadelen wegen
niet op tegen de voordelen. Bij de oudere generaties is dit andersom: het
heeft wel enige voordelen voor de dokter zelf, maar de kwaliteit van zorg is
er niet op vooruit gegaan.

– taakdelegatie
De vrouwen van de pragmatische generatie vinden praktijkondersteuning wel
een goede zaak, de oudere generaties vrouwen en mannen zijn er minder
positief over: de vrouwen willen geen manager worden van al die hulptroe-
pen, ze willen als generalist hun vak blijven beoefenen en ook de mannen
willen het zicht op hun patiënten niet kwijt raken, alhoewel enkelen geen
probleem zien in het aansturen van ondersteunend personeel.

– werktijden
De jongere generaties vrouwen en mannen denken anders over parttime wer-
ken dan de oudere generaties. De jongeren menen dat het heel goed kan;
drie dagen is wel het minimum.
Toch hebben de (meestal parttime werkende) vrouwelijke huisartsen ook hun
bedenkingen bij parttimers: ze moeten het er niet maar een beetje ‘bij’ doen.
Vrouwen van de oudere generaties zien de inzet van hidha’s als verarming en
als taakverlichting.
De oudere mannen zijn vooral bang dat parttimers te weinig verantwoorde-
lijkheid voor de praktijk nemen, het overzicht missen en te weinig affiniteit
met het vak hebben.
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Patiëntenpopulatie
Slechts een enkeling per generatie zegt hier iets over. Veranderingen vindt
men: meer chronisch zieken, problemen met allochtone patiënten, meer
arbeidsgerelateerde klachten en meer bange mensen door de grotere hoe-
veelheid informatie waar mensen toegang tot hebben.

Beroepsgroep

– beroepscultuur, positie
Enkele jonge vrouwen voelen zich niet erg verwant met de oudere artsen, 
ze hebben meer met hun generatiegenoten (m/v), of het nu huisartsen of 
specialisten zijn.
De oudere vrouwen vinden de beroepscultuur in de huisartsgeneeskunde wel
veranderd, ook de positie van vrouwen is verbeterd, maar er zijn er nog te
weinig aan de top. De huisarts staat (gelukkig) niet meer op een voetstuk. Dit
laatste vinden ook de (jonge) mannen.
De oudere mannelijke huisartsen vergelijken zichzelf als groep met de specia-
listen en vinden dat huisartsen minder belang hechten aan geld en misschien
wel wat te weinig voor hun eigen belangen opkomen.

– meer vrouwen
De jonge vrouwen menen dat er een evenwicht zou moeten zijn tussen man-
nelijke en vrouwelijke huisartsen, er moeten niet teveel vrouwen komen. De
oudere generaties vrouwen vinden het prima dat er meer vrouwen komen,
maar jonge vrouwelijke artsen moeten wel hun verantwoordelijkheid nemen
en er helemaal voor gaan, ook als ze parttime werken.
Voor de jongere mannen is het vanzelfsprekend dat er meer vrouwen in de
huisartsgeneeskunde werken.

Wat moet er veranderen om het vak aantrekkelijk te houden
Het zijn vooral de vrouwen (alle generaties) die benadrukken dat de huisarts
het vak – de patiëntenzorg dus – moet kunnen blijven beoefenen en niet
opgezadeld moet worden met allerlei – in hun ogen – oneigenlijke taken,
zoals administratie en management.
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7.7 Conclusies en beschouwing deel II empirisch 
onderzoek

Uit vier verschillende generaties werden 3 à 4 vrouwelijke en ongeveer even-
veel mannelijke huisartsen geïnterviewd. De generatie-indeling van Becker
werd aangehouden:
• stille generatie (1930-1945),
• vroege babyboom generatie (1946-1954),
• late babyboom generatie (1955-1970),
• pragmatische generatie (1971-1980).
Tevens werd aan een aantal voormalige huisartsen uit de vroege en de late
babyboom generatie gevraagd waarom ze met het vak gestopt waren.
Ongeveer 5 vrouwen en mannen per generatie.

De vraagstelling luidde:
Verschilt de jongere generatie vrouwelijke artsen wat keuze en passie voor
het vak, wat beroepsbeoefening en ambities en wat opvattingen over ont-
wikkelingen betreft, van haar oudere collega’s en van mannelijke huisartsen? 
Zo ja, in welk opzicht?

Hieronder eerst conclusies en een beschouwing per thema. Daarna de 
conclusies m.b.t. de vraagstelling van het empirisch onderzoek.

1. ‘Verschilt de jongere generatie vrouwelijke huisartsen wat het verrichten
van beroepsarbeid en het dragen van zorgverantwoordelijkheid betreft van
haar oudere vrouwelijke collega’s en van mannelijke huisartsen?’
In keuze voor het vak zijn geen verschillen gevonden, sommige geïnter-
viewden wisten meteen al dat ze huisarts wilden worden, anderen hebben
andere specialismen geprobeerd of overwogen en zijn op huisarts-
geneeskunde uitgekomen. Dat geldt voor alle generaties en voor mannen 
en vrouwen. Wel is voor sommige vrouwen van de oudere generaties de 
toetreding tot het beroep vertraagd door specifiek voor vrouwen geldende
belemmeringen en later door de ongunstige arbeidsmarktsituatie. De omstan-
digheden (werktijden, diensten) zijn nu zodanig veranderd dat het voor de
jonge vrouwelijke huisartsen gemakkelijker is het beroep uit te oefenen dan
het voor de ouderen was.
Het verrichten van beroepsarbeid in combinatie met het dragen van zorgver-
antwoordelijkheid als er kinderen zijn, blijkt voor alle geïnterviewde vrouwen
vanzelfsprekend. In de jongste generatie betekent dit dat meestal de vrouwe-
lijke huisarts, als zij kinderen heeft, haar werk aanpast aan de gezinsomstan-
digheden, door bijvoorbeeld minder uren te gaan werken. Voor de jongere
mannelijke huisartsen is het vanzelfsprekender om een deel van de zorgtaken
op zich te nemen dan voor hun oudere mannelijke collega’s.
De jongere vrouwelijke huisartsen geven meer dan de oudere generaties
(m/v) uiting aan een behoefte aan evenwicht in de hoeveelheid tijd die aan
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beroepsarbeid en aan andere zaken wordt besteed. Het gaat hierbij niet
alleen om zorg voor kinderen, maar ook om tijd voor zichzelf. Ze hebben dat
gemeen met hun mannelijke generatiegenoten: ook de mannen willen, als
het even kan, niet fulltime werken.

Beschouwing
Het lijkt er op dat het voor de oudste vrouwelijke artsen vooral een zaak 
was van willen werken en genoegen nemen met wat er te realiseren viel 
binnen de geneeskunde, en dat in de loop van de tijd de keuze voor dit speci-
fieke vak – de huisartsgeneeskunde – bij vrouwen bewuster en gerichter is
geworden. Hiernaast heeft ongetwijfeld bij alle vrouwen meegespeeld wat
praktisch haalbaar en gangbaar was, niet alleen in de eigen situatie, maar
ook in de maatschappelijke context van dat moment.
Opvallend is dat toch nog enkele recente voorbeelden van ‘discriminatie’
genoemd worden door vrouwen uit de late babyboom generatie. Nu het aan-
tal vrouwelijke huisartsen in opleiding het aantal mannelijke al geruime tijd
flink overtreft en het aantal praktiserende vrouwelijke huisartsen in
Nederland al meer dan 35% bedraagt, is dit opmerkelijk.

Wat arbeidsethos betreft lijken mannen en vrouwen meer op elkaar binnen
de generaties dan tussen de generaties. In de oudere generaties (m/v) was het
het werk waar het om draaide, in de jongere generaties (m/v) wordt het
privé-leven minstens zo belangrijk gevonden. Dit is in lijn met een maatschap-
pelijke ontwikkeling die al langer aan de gang is103;328.
Dat bij de ouderen het werk centraler staat, en bij de jongeren het privéleven
wordt ook beschreven door Becker. De oudste generaties worden volgens
hem gekenmerkt door een hoog arbeidsethos en een sterke maatschappelijke
betrokkenheid, bij de jongeren staat individualisme hoger in het vaandel.
Uit een onderzoek van Jovic299 blijkt dat het verschil in arbeidsethos tussen
oudere en jongere generaties artsen niet betekent dat de jongeren geen
betrokkenheid bij het vak hebben.

Vergeleken met de geïnterviewde mannen is er door de generaties heen 
weinig veranderd. Voor mannen is het verrichten van betaalde arbeid nog
steeds vanzelfsprekend en voor vrouwen het uitvoeren van de zorgtaken. Wel
is er in de jongere generaties tussen de partners overleg over de taakverde-
ling. Ook is het niet meer gebruikelijk dat de moeder haar betaalde baan
opzegt als er kinderen komen, maar meestal is zij wel degene die minder
gaat werken.
Uit de Emancipatiemonitor297, die de situatie in 2005 vergelijkt met eerdere
meetmomenten, blijkt dat als vrouwen moeder worden, ze meestal een stap
terug doen op de arbeidsmarkt en veel meer tijd besteden aan zorgtaken. Uit
een enquête onder medisch specialisten komt naar voren dat ook vrouwelijke
artsen geneigd zijn twee keer zoveel tijd aan onbetaald werk te besteden als
hun mannelijke collega’s329. Dit is in lijn met de bevindingen in dit onderzoek.
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Toch is het opvallend hoe vanzelfsprekend de geïnterviewde vrouwen zich
verantwoordelijk voelen voor de zorg en hun carrière hieraan ondergeschikt
maken, terwijl ze, voordat er kinderen zijn, vinden dat het de verantwoorde-
lijkheid van beide partners is. In de oudere generaties was er geen discussie
over en kennelijk is die er in de jongere generaties ook niet echt: degene die
de kinderen gebaard heeft is hoofdverantwoordelijke en de partner helpt
mee. Maar, zoals uit de Emancipatiemonitor en ander onderzoek302;330 blijkt,
dit is niet typisch iets van vrouwelijke huisartsen, het geldt ook voor andere
beroepsgroepen.
Een Amerikaans onderzoeker331 schetste in 1990 het volgende beeld.
Aanvankelijk was voor vrouwen de keuze vooral tussen carrière of kinderen.
Toen kwam er een generatie vrouwen die èn een carrière wil èn getrouwd wil
zijn èn kinderen wil krijgen – de jaren’80, het tijdperk van de superwoman.
Daarin lijkt een kentering te bespeuren naar meer traditionele rolver-
wachtingen, omdat de huidige professionele vrouw vaak het gevoel heeft
niet adequaat te kunnen voldoen aan alle verantwoordelijkheden. Dit beeld
komt overeen met wat de vrouwen van respectievelijk de stille, de vroege
babyboom en de late babyboomgeneratie zeggen. Een aantal van de vrouwe-
lijke huisartsen die voortijdig gestopt zijn, waren uit de tijd van de ‘super-
woman’ – het allemaal tegelijk willen is hen indertijd kennelijk opgebroken.
Of de professionele vrouw sindsdien haar gedrag heeft aangepast is de vraag,
immers de balans tussen werk en privéleven is de laatste jaren een veelbe-
sproken onderwerp, niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook in
wetenschappelijke literatuur332;333. Vooral bij jonge artsen (in opleiding), 
mannen en vrouwen, zou daar wel eens iets mis mee kunnen zijn, is de
teneur278;334-336.
In ons onderzoek rapporteren alleen de jonge solisten en de jonge moeders
en vaders dat ze wat privéleven betreft tijd tekort komen. De meeste oudere
geïnterviewden hebben het er niet over. Uit de Emancipatiemonitor297 blijkt
dat vrouwen met een jongste kind van 0-5 jaar in 2005 aan betaalde en onbe-
taalde arbeid 61,5 uur besteden. En voor vrouwelijke huisartsen (in opleiding)
zou dit wel eens meer kunnen zijn. Het is dan niet zo verwonderlijk dat ze
zich soms overbelast voelen als je weet dat het gemiddelde voor vrouwen in
Nederland 48 uur is.

2. ‘Verschillen de jonge vrouwelijke huisartsen van eerdere generaties of van
mannelijke huisartsen in wat ze vakinhoudelijk de aantrekkelijke kanten van
het huisartsenvak vinden?’
Wat aantrekkelijkheid van het vak betreft noemen alle generaties, of het 
nu om mannen of om vrouwen gaat, dezelfde aspecten: het contact met
mensen, het veelzijdige en het brede. Ook hebben de jonge vrouwelijke huis-
artsen, net als hun collega’s, een grote behoefte aan zeggenschap en willen
ze het liefst eigen baas zijn.
De meesten praten met veel enthousiasme en betrokkenheid over hun werk
en ‘hun’ patiënten. De jongste huisartsen, vrouwen en mannen, vormen hier-
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op geen uitzondering. Enkele jonge vrouwelijke huisartsen noemen de ‘eisen-
de/claimende’ patiënt als onaantrekkelijk aan het vak.
Ook vindt men elkaar in de afkeer die men heeft van de bureaucratie en de
toenemende administratie. Voor een aantal van de ten onrechte als ‘gestopt’
te boek staande huisartsen was dat de reden geweest met hun eigen praktijk
te stoppen en als huisarts in loondienst te gaan. Degenen die daadwerkelijk
met het vak gestopt zijn, hadden daar diverse redenen voor, o.a. het niet kun-
nen vinden van een praktijk, de aard van de problematiek in de huisarts-
geneeskunde en de zwaarte van de beroepsbeoefening. Dit laatste had voor
sommige gestopte vrouwen de doorslag gegeven: het beroep viel niet te
combineren met gezinstaken.

Beschouwing
Uit een onderzoek van het NIVEL337, begin jaren negentig, kwam dat huisarts-
en hun motivatie en stimulans vooral uit de contacten met patiënten haalden:
het persoonlijk contact, de waardering van patiënten, het kunnen helpen van
en iets betekenen voor mensen. Verder werden genoemd: het afwisselende
van het werk en de vrijheid. Sommigen vonden de werkbelasting hoog en
hadden last van oneigenlijke hulpvragen. Deze aspecten worden ook door de
geïnterviewden genoemd, het lijkt er dus op dat de aantrekkelijke en de
onaantrekkelijke kanten van het beroep door de jaren heen vrij constant zijn
gebleven. Ook vergeleken met de recentere onderzoeksliteratuur235 310 311, blij-
ken er veel overeenkomsten te zijn in wat men aantrekkelijk vindt aan het
huisartsenvak. De resultaten kunnen echter niet helemaal vergeleken worden
omdat het merendeel van de studies aios en basisartsen betrof.

Dat enkele vrouwen en mannen uit de jongere generaties de verantwoorde-
lijkheid zwaar vinden en dat enkele jonge vrouwen moeite hebben met eisen-
de/claimende patiënten heeft mogelijk te maken met het feit dat ze minder
ervaren zijn dan hun oudere collega’s. En wellicht zijn de jonge mannelijke
huisartsen wat beter in onderhandelen.

Een aspect dat in de eerdere studies niet zo pregnant naar voren komt is dat
het eigen baas even sterk voor de vrouwelijke als voor de mannelijke huisarts-
en geldt. Voor mensen die voor de huisartsgeneeskunde kiezen is het kenne-
lijk een belangrijke waarde.
Vaak wordt het in combinatie met ‘niet in het ziekenhuis willen werken’
genoemd. Daar kun je minder jezelf zijn, omdat anderen voor jou bepalen
wat er moet gebeuren en hoe dat moet, terwijl je in de huisartsgeneeskunde
juist veel controle en zeggenschap over je eigen werk hebt. Dit maakt het vak
tevens aantrekkelijk voor vrouwen met kinderen of met een kinderwens: je
kunt meer zelf bepalen hoe je je werk inricht dan in een ziekenhuis.

Een opvallend verschil met de ‘gestopten’ is, dat de geïnterviewde huisartsen
– vrouwen en mannen – juist datgene als aantrekkelijk ervaren wat een aan-
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tal ‘gestopten’ onaantrekkelijk vindt: de aard en het wezenlijke van het huis-
artsenwerk – dat je er bent voor vragen op allerlei terrein, dat je vaak moet
afwachten en geen directe oplossingen kunt bieden, dat er veelal geen 
sprake is van echte pathologie en er geen ‘harde’ diagnoses gesteld kunnen
worden, maar dat je desondanks meestal wel iets kunt betekenen voor
iemand, al was het alleen maar door iemand gerust te stellen.
Voor de ‘gestopten’ hebben de eerstgenoemde aspecten misschien de door-
slag gegeven om er mee op te houden: het uitblijven van direct ‘resultaat’,
terwijl voor de ‘blijvers’ het proces op zich en de betekenis die je voor mensen
hebt mogelijk genoeg voldoening geven om in het vak door te gaan.
Ook het in je eentje er voor staan bleek onaantrekkelijk voor enkele ‘gestop-
ten’, terwijl voor de praktiserende huisartsen het zelf kunnen beslissen juist
een aantrekkelijk aspect is.
Flexibiliteit, geduld en improvisatievermogen zijn wellicht de sterke kanten
van degenen die met veel plezier in het vak gebleven zijn.

3. ‘Verschillen de jonge vrouwelijke huisartsen van eerdere generaties of van
mannelijke huisartsen in hoe ze het beroep uitoefenen en wat ze daaraan
aantrekkelijk vinden?’
In de manier waarop het beroep beoefend wordt komen in alle generaties
(m/v) vele varianten voor, wel is het zo dat de meeste geïnterviewden zelf-
standig zijn, op een of andere manier samenwerken en meestal niet fulltime.
Enkele vrouwen en enkele mannen uit de pragmatische en de late baby-
boomgeneratie werken als hidha. De meesten van hen sluiten een zelfstandig
ondernemerschap op den duur niet uit. Samenwerken wordt meer gewaar-
deerd door vrouwelijke huisartsen en door de jongere generaties mannelijke
huisartsen. In deze groep geïnterviewden is niet gevonden dat de jonge 
vrouwen het vak kiezen omdat je er gemakkelijk parttime in kunt werken.
Opvallend is de honkvastheid van de oudere huisartsen (m/v). De vraag of 
jongeren (m/v) vaker van praktijk wisselen kan op grond van dit onderzoek
niet beantwoord worden.

Beschouwing
De meeste geïnterviewden (m/v) werken parttime, of zouden dat graag wil-
len. Er is bijna niemand meer die de volledige werkweek beschikbaar is voor
patiëntenzorg. Dit blijkt ook uit cijfers van het NIVEL338. Wel wordt in de regel
niet minder uren gewerkt dan een voltijds werknemer in Nederland gemid-
deld doet. Volgens de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen
in de huisartspraktijk van het NIVEL werkte in 2001 een fulltime huisarts 
53,4 uur per week, tegen 58,6 in 1987. Een aanstelling van 0,7 is dan ca. 
37 uur. Ter vergelijking: een volledige werkweek in Nederland bedraagt voor
velen 36 uur. Bovendien blijken parttimers per fte meer uren te werken dan
voltijders339. Het Capaciteitsorgaan schat dat 1 fte in 2006 40 uur is (monde-
linge mededeling). Waarschijnlijk hangt het aantal fulltime-uren ook sterk af
van in welke huisartsensetting men werkt.
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De helft van de ‘gestopte’ vrouwelijke huisartsen gaf als een van de redenen
om er mee op te houden aan dat de combinatie werk-gezin hen opbrak. Het
was een tijd waarin de arbeidsmarkt niet gunstig was en waarin het beroep
nog fulltime en met veel diensten beoefend werd. De meesten van hen heb-
ben toen medisch werk met geregelder werktijden gezocht. Dat is nu in de
huisartsgeneeskunde ook mogelijk en draagt er wellicht toe bij dat jonge
huisartsen met zorgtaken voor het vak behouden blijven.

Er is een grote variatie in hoe men het beroep uitoefent en de meeste varian-
ten komen ook in de jongste generatie vrouwelijke huisartsen voor. Er is bijna
niemand meer die alleen werkt.
In de vorige paragraaf is besproken dat het ‘eigen baas’ zijn een belangrijke
waarde is voor artsen die de huisartsgeneeskunde kiezen. Hier komt bij dat
degenen die in loondienst werken – en dat zijn jongere huisartsen – nage-
noeg allemaal zeggen dat ze ook wel ‘de baas’ zouden willen zijn. Dus dat ze
naar een situatie toe willen waarin ze als zelfstandig ondernemer werken.
Ook de vrouwen. Niet alle aspecten van het ondernemerschap zijn leuk vol-
gens enkele jonge vrouwelijke solisten, maar het idee dat ‘het nu eenmaal
niets voor vrouwen is’, wordt niet gesteund door dit onderzoek. Ze willen het
misschien op een andere manier en liever niet in hun eentje322.

Opvallend is de trouw aan de patiëntenpopulatie onder de ouderen de 
meeste huisartsen van de stille en de vroege babyboom generatie zijn, toen
ze eenmaal gesetteld waren, niet meer van praktijk veranderd. Hoe dit met
de jongere generaties zal gaan, is nog niet duidelijk. Bijna alle huisartsen
(m/v) van de late babyboom generatie zitten al geruime tijd in hun praktijk
en geven niet aan dat ze dit willen veranderen, die van de pragmatische
generatie zijn net aan hun huisartsenloopbaan begonnen. Het is niet uitgeslo-
ten dat men nog een keer van praktijk verandert en op een vorm van
beroepsbeoefening uitkomt die beter pas bij carrièrewensen of bij de levens-
fase waarin men dan verkeert. Maar de verwachting is dat men niet snel van
praktijk zal wisselen, omdat het veel tijd en energie kost om een vertrou-
wensrelatie met mensen te krijgen. Bovendien is dit juist de aantrekkelijkheid
van het vak, vinden ook de jongeren: de bijzondere band die je met de men-
sen opbouwt. M.a.w. het ziet er niet naar uit dat de continuïteit van zorg die
ontstaat door het langdurige contact met dezelfde mensen – een van de pij-
lers waarop de huisartsgeneeskunde rust – verloren gaat met de komst van
een nieuwe generatie huisartsen (m/v).

In een onderzoek van het NIVEL312 komt naar voren dat vrouwelijke huisartsen
onder de 40 jaar zich vaker dan mannelijke in een andere plaats vestigen,
maar wat hiervan de oorzaak is, is niet duidelijk. Misschien heeft het te
maken met een partner die ander werk krijgt – het is op het ogenblik een
trend in Nederland om geregeld van baan te veranderen –, misschien wach-
ten vrouwen met een vast werkarrangement tot de kinderen minder zorg

163



behoeven, maar ook kan het zijn dat vrouwen wat meer tijd uittrekken om te
kijken wat voor hen een goede werkvorm is.

4 ‘Hoe ziet de jonge vrouwelijke huisarts haar eigen toekomst? Wat betekent
werk voor haar? Verschilt ze hierin van oudere generaties vrouwelijke huis-
artsen of van mannelijke huisartsen?’
De geïnterviewde jonge vrouwelijke huisartsen verschillen niet wezenlijk van
hun oudere vrouwelijke collega’s en ook niet van de mannen in hoe belang-
rijk ze werk vinden en in wat ze eraan ontlenen: je nuttig voelen en gewaar-
deerd worden. Ze zijn niet van plan hun werk op te geven als er kinderen
komen.
Ook qua ambities is er weinig verschil, het liefst is men (alle generaties, m/v)
met de inhoud van het vak bezig: patiëntenzorg, of het vak overdragen aan
toekomstige collega’s (onderwijs/opleiding).
De meesten ambiëren geen wetenschappelijk werk. De jongere vrouwen 
voelen zich niet aangetrokken tot beleids- of bestuurstaken. Bij de jongere
vrouwen en mannen ligt het accent op de patiëntenzorg.

Beschouwing
Opvallend is hoe door de vrouwelijke huisartsen van alle generaties het
aspect van ‘nuttig zijn, een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij, iets
betekenen voor mensen’ benadrukt wordt. Dit geldt trouwens ook voor man-
nen. Zoals in een artikel278 over vrouwelijke artsen in opleiding tot huisarts
geconcludeerd wordt: ‘Het hoge arbeidsethos dat veel medische beroepen
kenmerkt is ook verinnerlijkt in de beroepshouding van menig jonge dokter.’
Toch nog een beetje roeping?
Uit een eerder genoemd onderzoek299 kwam naar voren dat ‘babyboomers’
menen dat leden van ‘generatie X’ niet geïnvolveerd zijn in hun werk, maar
feitelijk bleek er wat betrokkenheid betreft geen verschil te zijn. De onder-
zoekers denken dat dit het gevolg kan zijn van de ingrijpende professionele
socialisatie die dokters tijdens hun opleiding krijgen, waarin de kernwaarden
en het bijbehorende gedrag geïnternaliseerd worden.
Mogelijk is dit een verklaring voor het feit dat vrouwelijke dokters, ook toen
het nog niet gebruikelijk was dat vrouwen werkten, hun beroep op een of
ander wijze hebben beoefend, en voor de bevinding, dat alle geïnterviewde
vrouwen aangeven dat ze niet zonder werk zouden kunnen. Uiteraard is hier-
mee niet gezegd dat dit voor alle vrouwen die tot huisarts opgeleid zijn
geldt, immers alleen degenen die praktiseren zijn geïnterviewd.

Huisdokters, vrouwen en mannen, vinden kennelijk vooral bevrediging en uit-
daging in het werken met patiënten. Men waardeert de vruchten van weten-
schappelijke arbeid, zoals de standaarden, maar heeft over het algemeen
geen behoefte om mee te werken aan de productie ervan. Misschien omdat
wetenschappelijk onderzoek niet direct belonend is, er gaat veel tijd over-
heen voor er een resultaat is. Datzelfde geldt voor beleids- en bestuurswerk.
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Onderwijs daarentegen geeft net als patiëntenzorg directere bevrediging en
bovendien ligt het meer in de relationele sfeer.
Misschien zijn de artsen (m/v) die kiezen voor de huisartsgeneeskunde in het
algemeen meer doeners en moet men, of het nu om mannen of om vrouwen
gaat, een extra inspanning leveren om huisartsen te motiveren wetenschap-
pelijk werk te doen of beleids- en bestuurstaken op zich te nemen.
Dat de jongeren nog wat uitgesprokener kiezen om zich alleen met praktijk-
voering bezig te houden is begrijpelijk. Ze zullen aanvankelijk vooral gericht
zijn op het opdoen van ervaring om zich zekerder te voelen in het vak, en dat
kost een aantal jaren. Voor huisartsen met kleine kinderen komt er bij dat
veel van de vrij beschikbare tijd door zorgtaken in beslag genomen zal 
worden.
Mogelijk komt er, als ze het gevoel hebben dat ze het vak enigszins in de 
vingers hebben en als de kinderen groter zijn, meer ruimte om ook andere
dingen te doen.

5. ‘Wat zeggen de verschillende generaties (m/v) op de vraag of er 
verschillen tussen mannen en vrouwen zijn in de beroepsbeoefening? 
En is er een verschil in denkbeelden hierover tussen de jongste generatie
vrouwelijke huisartsen en haar (oudere) vrouwelijke of mannelijke collega’s?’
Nagenoeg alle geïnterviewden menen dat eventuele verschillen tussen 
mannelijke en vrouwelijke huisartsen meer te maken hebben met de per-
soonlijkheid of het karakter van de betreffende huisarts dan met de sekse.
Toch meent men dat er wel verschillen zijn op het gebied van communicatie,
daadkracht, zorgzaamheid, besluitvaardigheid e.d. En patiënten tonen soms
te weinig respect voor een vrouw, menen enkele vrouwelijke huisartsen, 
naar hun gevoel heeft dat te maken met hun vrouw zijn.
Ook vindt men dat patiënten moeten kunnen kiezen. Sommige
patiënten(groepen) hebben een specifieke voorkeur voor een vrouwelijke
huisarts. Daarom is het goed dat er mannelijke en vrouwelijke huisartsen zijn.
Een enkele jonge vrouw vindt dat de voorkeur van sommige patiënten voor
een vrouwelijke huisarts niet moet betekenen dat zij daardoor bepaalde
andere patiëntengroepen niet meer ziet.
De jonge vrouwelijke huisartsen verschillen qua denkbeelden niet van hun
oudere of mannelijke collega’s. Wel zijn ze uitgesprokener over de man-
vrouw verhouding onder de huisartsen. Die moet in evenwicht blijven, 
menen ze.

Beschouwing
Hoewel er verschillen genoemd worden op diverse terreinen zijn de vrouwen
en mannen van alle generaties het er over eens dat het niet zo zwart-wit is
als het lijkt. Het is meer een glijdende schaal. Toch zou je, uit wat de geïnter-
viewde huisartsen en de literatuur er over zeggen, kunnen afleiden dat wat
in de maatschappij aan vrouwen en mannen toegeschreven wordt aan 
kwaliteiten, houdingen en gedragingen, ook van vrouwelijke en mannelijke
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huisartsen wordt verwacht.
Van vrouwelijke huisartsen wordt naast medische expertise verwacht dat zij
beter luisteren, empatischer zijn, meer tijd uittrekken voor de patiënt e.d. 
Van mannelijke huisartsen wordt medische expertise en krachtdadigheid 
verwacht. Nog steeds een onderscheid tussen doe- en praatdokters, met 
bijbehorend statusverschil?
Uit een onderzoek naar de huisarts-patient relatie320 blijken, op de vraag naar
de ideale huisarts, de aspecten deskundig, betrouwbaar, aardig en meelevend
hoog te scoren onder de ondervraagde patiënten. ‘Meelevend/belangstel-
lend/luisterend oor’ werd het vaakst als eerste genoemd. Gevraagd naar voor-
delen van de toename van het aantal vrouwelijke huisartsen, ziet men als
belangrijkste: ‘het praten over vrouwenklachten’ en als tweede voordeel: ‘het
inleven in de beleving van de patiënt’. Als belangrijkste nadeel ziet men ‘het
praten over mannenklachten’. Naar voor- en nadelen van mannelijke huisarts-
en is niet gevraagd. Empathie en vrouwenklachten associeert men dus meer
met een vrouwelijke huisarts. Dat komt overeen met wat de geïnterviewden
er over zeggen.

Door de geïnterviewden wordt genoemd dat bepaalde patiëntengroepen
voorkeur voor een vrouwelijke huisarts hebben, of dat mensen met bepaalde
problemen liever een vrouwelijke huisarts zien. Dit is in lijn met het eerder
geciteerd onderzoek. Volgens Bensing314 zijn het de specifieke feminiene 
versus masculiene gezondheidsproblemen, die bij de vrouwelijke resp. 
mannelijke huisarts terecht komen.
Een aantal oudere huisartsen die in een samenwerkingsverband werken 
vindt dit o.k., maar enkele van de jongere vrouwelijke huisartsen, die 
met een of meer mannen samenwerken, hebben er moeite mee. Mogelijk
ervaren ze het als horizontale seksesegregatie: er worden niet alleen andere
vaardigheden van hen verwacht, maar ze worden ook nog opgezadeld met
specifieke patiëntengroepen, terwijl ze hetzelfde vak hebben geleerd als hun
mannelijke collega’s en dezelfde medische socialisatie hebben ondergaan.
De geïnterviewde vrouwen uit de oudere generaties hebben de tijd meege-
maakt waarin de vrouwenhulpverlening in de huisartspraktijk bloeide. Zoals
we in het literatuuronderzoek gezien hebben, lag de nadruk toen op de spe-
cifieke kwaliteiten die vrouwelijke artsen hadden, het versterken van de mon-
digheid van de patiënt en het betrekken van maatschappelijke factoren bij de
gezondheidsproblemen van vrouwen. Uit de interviews kun je opmaken dat
de oudere vrouwen er geen probleem mee hadden en hebben, als er specifie-
ke patiëntengroepen op hun spreekuur kwamen of komen. Misschien komt
dit omdat ze flink wat algemene huisartsgeneeskundige ervaring opgebouwd
hebben en zich ‘allround’ voelen.
De mannelijke huisartsen onder de geïnterviewden zeggen er niet veel over.
Enkelen die met vrouwelijke collegae samenwerken, merken er wel iets van:
ze zien minder vrouwen met gynaecologische problemen e.d. Misschien speelt
het voor de meesten nog niet, omdat mannelijke huisartsen nog steeds in de
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meerderheid zijn en er niet genoeg vrouwelijke artsen zijn om aan de seks-
epreferentie van alle patiënten tegemoet te komen, zoals ook uit onderzoek
van het NIVEL317 bleek.

6. ‘Verschilt de jonge generatie vrouwelijke huisartsen van oudere generaties
en van mannelijke huisartsen in wat ze de meest opvallende ontwikkelingen
in de huisartsgeneeskunde in de afgelopen 30 jaar vindt en hoe ze die (voor
zover van toepassing) ervaren heeft?’
Alle geïnterviewden zijn het eens over de professionalisering en toegenomen
kwaliteit van de huisartsgeneeskunde. Ook vindt men elkaar in een afkeer
van de toegenomen bureaucratie en administratieve taken, het voelt als een
aantasting van de professionele autonomie.
Voor sommige van de geïnterviewde ‘gestopte’ huisartsen (m/v) zijn dit soort
zaken redenen geweest om ermee te stoppen of in loondienst te gaan, bleek
al in paragraaf 7.2.
T.a.v. andere punten zijn er generatie- en genderverschillen.
Jongere huisartsen (m/v) verschillen van ouderen (m/v) in hoe men tegen 
parttime werken en de nieuwe dienstenstructuur aankijkt. Parttime werken 
is goed mogelijk vinden de jongeren, 3 dagen is wel het minimum. De dien-
stenposten verlichten het werk.
Ouderen zijn bezorgd dat parttimers zich onvoldoende verantwoordelijk 
voelen en dat door de komst van de dienstenposten de kwaliteit van zorg
vermindert.
Voor vrouwelijke huisartsen van alle generaties is, zoals we ook in paragraaf
7.4 gezien hebben, patiëntenzorg het belangrijkste in het vak. Enkele vrou-
wen van de oudere generaties zijn bezorgd dat datgene wat ze het liefste
doen, ‘dokteren’, verloren gaat, door toenemende bureaucratie, taakdelega-
tie en de macht van de zorgverzekeraars.
De positie van de vrouwelijke huisarts is wel verbeterd vinden de oudere
generaties, maar nog niet aan de top. Sommige jongere vrouwelijke huisarts-
en voelen zich nog niet zo opgenomen in de kring van de gevestigden.
De huisarts staat gelukkig niet meer op een voetstuk, menen de vrouwen.
Enkele mannen denken dat de huisarts nog wel een autoriteit is, maar verge-
leken met een specialist te weinig voor zichzelf opkomt.
De komst van meer vrouwen wordt vooral geassocieerd met parttime werken.
En daarover zijn de meningen verdeeld. Als ze maar hun verantwoordelijk-
heid nemen, vinden vooral de ouderen (m/v). De jonge vrouwen zouden
graag zien dat er niet teveel vrouwen komen.
Kortom: er is sprake van een generatieverschil in hoe men aankijkt tegen ver-
anderingen in de wijze van beroepsbeoefening zoals de komst van de dien-
stenposten en het parttime werken en tegen de toename van het aantal
vrouwelijke huisartsen. Een genderverschil is gevonden in wat men van de
komst van ondersteunend personeel vindt.
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Beschouwing
algemeen
De ene geïnterviewde heeft de vraag naar ontwikkelingen uitgebreider
beantwoord dan de andere. Dit betekent dat niet iedereen over alle thema’s
iets gezegd heeft. De bevindingen moeten dus met terughoudendheid geïn-
terpreteerd worden.
Ten tijde van de interviews werd de nieuwe zorgverzekeringswet ingevoerd.
Nagenoeg alle geïnterviewden spraken er over. Het was duidelijk dat men
zich zorgen maakte over de gevolgen. Als je weet dat het eigen baas zijn
voor alle huisartsen een belangrijke waarde is, is het goed te begrijpen dat
allen grote moeite hebben met zorgverzekeraars die lijken te gaan bepalen
wat men wel en niet mag doen!
Hoe men tegen ontwikkelingen aankijkt en in het vak staat, heeft vooral te
maken met de generatie waartoe men behoort en de dingen die in een
bepaalde levensfase spelen. Zo spreekt uit wat de jongsten zeggen dat ze zich
nog een positie moeten verwerven in het vak, dat hun identiteit als dokter
nog vorm moet krijgen. De huisartsen van de late babyboom generatie (m/v),
die al enige jaren in het vak zitten, zijn bezig met: wat ga ik nog doen in mijn
vak, hoe ga ik dat vorm geven, wat ga ik nog veranderen. Voor de ouderen
(m/v) speelt dit allemaal niet meer, zij kijken terug: wat heb ik bereikt in dit
vak. Met name de mannen vergelijken zichzelf met hun collega’s die specialist
zijn geworden.

generatieverschillen m.b.t. parttime werken en dienstenstructuur
Dit neemt niet weg dat er wel enkele fundamentele veranderingen aan 
de gang zijn. Een verdere afkalving van een – in de ogen van sommige 
oudere huisartsen – belangrijke huisartsgeneeskundige waarde: de algehele
beschikbaarheid, waardoor de continuïteit van zorg in gevaar dreigt te
komen. Niet alleen doordat er toenemend parttime gewerkt wordt, maar ook
door de invoering van de dienstenposten, waardoor je als huisarts niet meer
(samen met je naaste collega’s) je eigen patiënten bedient.
Hier is een generatieverschil zichtbaar: de jongere mannelijke en vrouwelijke
huisartsen vinden de situatie zoals die nu is prima. Zij hechten veel meer aan
een goede balans tussen arbeid en vrije tijd. Met drie dagen werken kun je
best een goede huisarts zijn. De ouderen vinden de jongeren soms wat al te
gemakkelijk. Ze nemen in hun ogen te weinig verantwoordelijkheid voor de
praktijk en alles wat bij het huisarts zijn hoort.
De behoefte om het werk anders in te richten is overigens geen direct gevolg
van de toename van het aantal vrouwen, zoals we ook al in het literatuur-
onderzoek hebben gezien, maar heeft meer te maken met de toegenomen
werkdruk. Rond 1990, toen het aantal vrouwelijke huisartsen nog geen 15%
bedroeg, werd al gepleit voor een aantal maatregelen337 zoals: een andere
dienstenstructuur zodat er minder vaak dienst gedaan hoefde te worden, de
vorming van huisartsengroepen om de dienst te bespreken, oprichting van
grotere samenwerkingsverbanden waarin speciale interesses gemakkelijker
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vorm zouden kunnen krijgen. Dit alles was bedoeld om burnout bij huisartsen
te voorkomen.

genderverschillen m.b.t. beroepsbeoefening
Een andere belangrijke verandering is de toename van het aantal samen-
werkingsverbanden en de komst van ondersteunend personeel, zoals praktijk-
ondersteuners, praktijkverpleegkundigen, nurse practitioners. De solist 
verdwijnt en dat lijkt niemand heel erg te vinden.
Opvallend is dat veel vrouwen van de oudere generaties bezorgd zijn dat 
datgene wat ze het liefste doen, ‘dokteren’, verloren gaat, door taak-
delegatie en de macht van de zorgverzekeraars, terwijl sommige mannelijke
huisartsen (en een enkele vrouwelijke) wel wat zien in grotere samenwer-
kingsverbanden met de huisarts als manager en coach.
Brooks340 was dit in haar onderzoek ook opgevallen: sommige vrouwelijke
artsen hadden moeite met een praktijkondersteuner of praktijkverpleeg-
kundige. Ze zagen die als concurrent op hun terrein.
Wat de jonge generatie vrouwelijke en mannelijke huisartsen betreft: ze 
hebben niet zo’n moeite met taakdelegatie, wel storen ze zich aan de 
zorgverzekeraars.

generatie- en genderverschillen m.b.t. toename aantal vrouwen
De jonge vrouwen van de pragmatische generatie laten merken dat ze er niet
zo gelukkig mee zijn dat er zoveel vrouwen het beroep instromen: je hebt
ook mannen nodig. Ze zijn daar tamelijk stellig in, maar waarom wordt niet
erg duidelijk, ook bij doorvragen niet. ‘Mannen hebben een andere kijk.’ ‘Een
patiënt moet kunnen kiezen.’ Er klinkt ook in door dat ze het gevoel hebben
dat sommige vrouwen het beroep kiezen om parttime te kunnen werken, en
er dus niet echt voor gáán.
Misschien zijn de geïnterviewde jonge vrouwen bang dat dit op hen afstraalt.
De jonge mannen hebben er geen problemen mee. Ook de oudere generaties
mannen en vrouwen zijn niet zo stellig als de jonge vrouwen. Ze vinden het
prima dat er meer vrouwen komen, maar ‘ze moeten wel hun verantwoorde-
lijkheid nemen’.
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Conclusies empirisch onderzoek
Verschilt de jongere generatie vrouwelijke artsen wat keuze en passie voor
het vak, wat beroepsbeoefening en ambities en wat opvattingen over ont-
wikkelingen betreft, van haar oudere vrouwelijke collega’s en van mannelijke
huisartsen? Zo ja, in welk opzicht?

De geïnterviewde jonge vrouwelijke huisartsen praten met veel enthousiasme
over hun vak, werk betekent nuttig zijn en gewaardeerd worden. In hoe hun
keuze tot stand is gekomen verschillen ze niet van hun oudere collega’s. Ze
vinden dezelfde aspecten aantrekkelijk: langdurig contact met patiënten,
afwisseling en veelzijdigheid, eigen baas zijn. Dat maakt het vak zo aantrek-
kelijk in vergelijking met werken in een ziekenhuis. Ze hechten evenzeer aan
hun professionele autonomie en hebben een hekel aan de toegenomen
bureaucratie. Patiëntenzorg is hun belangrijkste ambitie. Een goede tweede is
onderwijs geven en wetenschap bedrijven vinden ze niet aantrekkelijk. Ook
op deze punten verschillen ze niet van hun collega’s. De geïnterviewde jonge
vrouwen voelen weinig voor beleids- en bestuurstaken. Dat is ook niet de
favoriete bezigheid van hun collega’s (v), al vinden die wel dat je je daaraan
niet kunt ontrekken.
De jongere generaties vrouwen en mannen verschillen van hun oudere colle-
ga’s (m/v) in de wijze waarop ze hun beroep willen beoefenen: niet fulltime
en bij voorkeur in een samenwerkingsverband.
Feitelijk blijken er onder alle geïnterviewden echter nog maar weinigen te
zijn die fulltime werken. Degenen die in loondienst zijn willen op den duur
zelfstandig werken.
Als de jonge vrouwelijke huisartsen (jonge) kinderen hebben, zijn zij meestal
degenen die de zorgverantwoordelijkheid hebben, maar daarin verschillen ze
niet van hun oudere vrouwelijke collega’s. Wel lijken de jongeren meer dan
de ouderen het werk zodanig in te richten dat het past bij de gezinsverant-
woordelijkheden. In deze groep geïnterviewden is niet gevonden dat de
jonge vrouwen het vak kiezen omdat je er gemakkelijk parttime in kunt 
werken.
Degenen die voortijdig met het vak gestopt zijn, hadden daar diverse 
redenen voor, o.a. het niet kunnen vinden van een praktijk, de aard van 
de problematiek in de huisartsgeneeskunde en de zwaarte van de beroeps-
beoefening. Dit laatste had voor sommige gestopte vrouwen de doorslag
gegeven: het beroep viel niet te combineren met gezinstaken.

In hoe ze tegen ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde aankijken 
verschillen de jonge vrouwelijke huisartsen, samen met hun mannelijke 
generatiegenoten, op sommige punten van hun oudere collega’s. Dat gaat
vooral over de manier waarop het beroep beoefend wordt: parttime werken
en het fenomeen dienstenposten. De jongeren (m/v) vinden dat je zo ook een
goede dokter kan zijn, de ouderen zijn bang dat parttimers zich onvoldoende
verantwoordelijk voelen en dat door de komst van de dienstenposten de
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kwaliteit van zorg vermindert.
Alle geïnterviewden zijn het eens over de professionalisering en toegenomen
kwaliteit van de huisartsgeneeskunde. Ook vindt men elkaar in een afkeer
van de toegenomen bureaucratie en administratieve taken, het voelt als een
aantasting van de professionele autonomie. Voor sommige van de geïnter-
viewde ‘gestopte’ huisartsen (m/v) zijn dit soort zaken redenen geweest om
ermee te stoppen of in loondienst te gaan.
Enkele vrouwen van de oudere generaties zijn bezorgd dat datgene wat ze
het liefste doen, ‘dokteren’, verloren gaat, door toenemende bureaucratie,
taakdelegatie en de macht van de zorgverzekeraars.
Hoewel men meent dat het niet uitmaakt, een vrouwelijke of een mannelijke
huisarts, vindt men dat er wel verschillen zijn op het gebied van communica-
tie, daadkracht, zorgzaamheid, besluitvaardigheid.
Het is goed dat er mannelijke en vrouwelijke dokters zijn, zodat een patiënt
kan kiezen, maar een enkele jonge vrouwelijke huisarts heeft hier moeite
mee, ze wil geen selectie uit het patiëntenaanbod op het spreekuur zien,
maar allround blijven.
De komst van meer vrouwen wordt vooral geassocieerd met parttime werken.
En daarover zijn de meningen verdeeld. ‘Als ze maar hun verantwoordelijk-
heid nemen’, vinden vooral de ouderen (m/v).
Sommige jonge vrouwen zouden graag zien dat er niet teveel vrouwen
komen, de man-vrouw verhouding moet in evenwicht blijven.

De vraag: ‘Zijn de jongere generaties vrouwelijke huisartsen een slag apart
vergeleken met hun oudere collega’s en met mannelijke huisartsen?’ zou op
grond van deze interviews met ‘nee’ beantwoord moeten worden.
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8 Slotbeschouwing
Hoe is het met de participatie van de jonge vrouwelijke 
huisartsen in het beroep gesteld?

In dit hoofdstuk worden de bevindingen m.b.t. de onderzoeksvragen en de
conclusies samengevat.
Daarna volgen een beschouwing, een paragraaf gewijd aan de beperkingen
van dit onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek.

Onderzoeksvragen, bevindingen en conclusies

onderzoeksvragen
Hoe is de toetreding van vrouwen tot de medische wereld, met name de 
huisartsgeneeskunde, in de afgelopen dertig jaar verlopen?
Welke maatschappelijke en (huisarts)geneeskundige ontwikkelingen hebben
een rol gespeeld in toename en positie van vrouwelijke huisartsen?
Wat is er veranderd in de huisartsgeneeskundige beroepsbeoefening en
hangt dit samen met de toename van het aantal vrouwelijke huisartsen?
Verschilt de jongere generatie vrouwelijke artsen wat keuze en passie voor
het vak, wat beroepsbeoefening en ambities en wat opvattingen over ont-
wikkelingen betreft, van haar oudere vrouwelijke collega’s en van mannelijke
huisartsen? Zo ja, in welk opzicht?

bevindingen
Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat in de onderzochte periode
(1973-2003) onder invloed van de stijgende welvaart, de democratiserings-
beweging en de tweede feministische golf de deelname van meisjes aan 
middelbaar en hoger onderwijs toenam. Ook het aantal vrouwelijke genees-
kundestudenten groeide. Er waren in de zeventiger jaren voor vrouwelijke
artsen echter allerlei belemmeringen van financieel-juridische en verzeke-
ringstechnische aard om het beroep uit te oefenen. Langzamerhand ver-
beterde hun positie in de (huisarts)geneeskunde, mede dankzij acties van
vrouwelijke artsen.
Uit het literatuuronderzoek en uit de verhalen van de verschillende genera-
ties huisartsen (m/v) die geïnterviewd zijn (de stille, vroege babyboom, late
babyboom en pragmatische generatie), kan opgemaakt worden dat er een
geleidelijke verschuiving heeft plaatsgevonden in het arbeidsethos: men wilde
meer tijd voor het privéleven. Dit heeft, samen met een toename in de erva-
ren werkdruk, gevolgen gehad voor de wijze waarop het beroep van huisarts
beoefend wordt. De grotendeels op ‘mannelijke’ leest geschoeide wijze van
beroepsbeoefening is veranderd.
Het werken in deeltijd en de verandering in de dienstenstructuur zijn hier
uitingen van. Ook neemt het aantal solisten af en wordt er toenemend in een
samenwerkingsverband gewerkt. De meeste huisartsen werken zelfstandig,
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maar de mogelijkheden om in loondienst te werken zijn toegenomen.
De verschillende maatschappelijke verbeteringen op het gebied van vrouwen-
arbeid en de veranderingen in de manier waarop het beroep van huisarts
beoefend kan worden, hebben het vak veel toegankelijker gemaakt voor
vrouwen die het willen combineren met zorgtaken. Het aantal vrouwelijke
huisartsen steeg van 4% in 1973 naar 30% in 2003.

Deze ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde roepen gemengde gevoelens
op. Ouderen (m/v) zijn bezorgd dat parttimers – veelal geassocieerd met
‘vrouwen’ – zich onvoldoende verantwoordelijk voelen en dat door de komst
van de dienstenposten de kwaliteit van zorg vermindert. De jongeren (m/v)
hebben hier geen moeite mee. Nagenoeg niemand van de geïnterviewden
blijkt overigens nog fulltime te werken.
Kenmerken van de huisartsgeneeskunde zoals persoonlijke, integrale en 
continue zorg worden nog steeds gekoesterd, alleen wordt hieraan door de
jongere generatie huisartsen (m/v) op een andere wijze gestalte gegeven.
Door de toegenomen mogelijkheden om informatie toegankelijk te maken
voor anderen en door een zorgvuldige overdracht, meent de huisarts van nu
het continue en persoonlijke karakter van de zorg te kunnen waarborgen,
ook als men parttime werkt of taken delegeert aan ondersteunend personeel.
De standaarden dragen hieraan bij – er zijn duidelijke richtlijnen voor het
handelen die overgedragen kunnen worden.

De behoefte aan zelfstandigheid en zeggenschap (eigen baas zijn) leeft sterk
onder de geïnterviewde huisartsen (m/v) van alle generaties – dit betekent
o.a. dat men liever niet in het ziekenhuis werkt.
Maar ook hieraan wordt een andere invulling gegeven: men werkt niet meer
als solist in een eigen (familie)onderneming, maar als zelfstandig werkende
maat met een of meer andere huisartsen in een samenwerkingsverband,
waarbij de ondernemerstaken verdeeld of gedelegeerd zijn. De meeste jonge-
re huisartsen (m/v) die in loondienst werken willen op den duur hun beroep
op zelfstandige wijze beoefenen.
Ook onveranderd door de generaties heen zijn de overige aspecten die men
aantrekkelijk aan het huisartsenvak vindt: het contact met de mensen, de
veelzijdigheid en de afwisseling. Van jong tot oud praat men met veel passie
over het werk. Iets betekenen voor mensen, nuttig zijn staat hoog in het
vaandel in alle generaties (m/v). Wat ambities betreft staat de patiëntenzorg
dan ook bovenaan, daarnaast vinden velen opleiden of onderwijzen aantrek-
kelijk, maar voor wetenschap bedrijven en besturen kunnen de meeste jonge
vrouwen niet warm lopen.
Unaniem heeft men een hekel aan de bureaucratie en de toegenomen 
administratie. Het wordt als een bedreiging van de autonomie ervaren en
gaat ten koste van de patiëntenzorg, meent men.
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Het nut van praktijkondersteuners en andere hulptroepen wordt ingezien,
maar sommige leden van de drie oudste generaties vrouwen zijn bang dat
men, als dit zo doorgaat, het zicht op bepaalde patiënten kwijt raakt.

Degenen die voortijdig gestopt zijn met werken als huisarts noemen ver-
schillende redenen hiervoor. Deels van praktische aard: geen werk kunnen
vinden in de huisartsgeneeskunde en de combinatie van werk en gezin, die
lastig te combineren was in die tijd. Deels samenhangend met de aard van de
problematiek, die men niet uitdagend genoeg vond, en de als zwaar ervaren
wijze van beroepsbeoefening.

De vrouwelijke huisartsen met kinderen hebben naast hun werk de verant-
woordelijkheid voor het gezin. Ook dat is door de generaties heen niet veran-
derd. In de meeste gevallen levert zij, en niet haar partner, werktijd in voor
kinderzorg. De vrouwen vinden dit vanzelfsprekend en voelen er zich niet
door belemmerd. De jongere mannelijke huisartsen nemen meer dan hun
oudere mannelijke collega’s een deel van de zorgtaken op zich.

Kortom, de geïnterviewde jonge vrouwen verschillen wat keuze en passie
voor het vak, beroepsbeoefening, ambities en opvattingen betreft nauwelijks
van de oudere generaties vrouwen.
Ze staan, samen met hun mannelijke generatiegenoten, welwillender tegen-
over deeltijdwerken, de nieuwe dienstenstructuur en praktijkondersteuning
dan de ouderen.
Wat man-vrouw verschillen betreft menen alle geïnterviewden (m/v) dat ver-
schillen tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen eerder persoons- dan
seksegebonden zijn. Dat neemt niet weg dat men denkt dat vrouwelijke huis-
artsen, kort samengevat, communicatiever en mannelijke daadkrachtiger zijn.
In opvattingen over de feminisering van de huisartsgeneeskunde onderschei-
den enkele jonge vrouwelijke huisartsen zich op een paar punten van hun
oudere seksegenoten en van mannen. Ze zouden graag zien dat er in de toe-
komst een evenwicht zou zijn tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen,
dus niet teveel vrouwen, en ook willen ze niet specifieke patiëntengroepen of
-problematiek toebedeeld krijgen omdat ze vrouw zijn.
De beroepscultuur is in de ogen van de oudere generaties vrouwen wel ver-
anderd door de toename van het aantal vrouwelijke huisartsen, maar er zijn
nog weinig vrouwen aan de top. Enkele jonge vrouwen voelen weinig aan-
sluiting bij hun oudere mannelijke collega’s.
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conclusies
Dankzij de toegenomen onderwijsparticipatie van meisjes is het aantal vrou-
welijke artsen in een periode van 30 jaar aanzienlijk toegenomen. Door
opheffing van maatregelen die beroepsarbeid van vrouwen belemmerden en
een toenemende vraag naar artsen is het deelnemen aan de beroepsbeoefe-
ning in de geneeskunde voor vrouwen gemakkelijker geworden. Onder
invloed van het veranderde arbeidsethos en de toegenomen werkdruk is de
op ‘mannelijke’ leest geschoeide huisartsgeneeskundige beroepsbeoefening
veranderd. De toename van het aantal vrouwelijke huisartsen heeft bepaalde
ontwikkelingen mogelijk versneld. In de huisartsgeneeskunde vormen vrou-
wen thans ongeveer een derde van de beroepsbeoefenaren. Het beroep kan
parttime beoefend worden, de overdracht van informatie is met de komst van
de computer en de standaarden vergemakkelijkt, er zijn meer samenwer-
kingsverbanden gekomen, de mogelijkheden om in loondienst te werken zijn
uitgebreid en het dienstdoen is veel minder belastend geworden voor het 
privéleven door de komst van de dienstenposten.
De geïnterviewde jonge vrouwelijke huisartsen doen net als hun oudere vrou-
welijke collega’s hun werk met veel toewijding. Patiëntenzorg is wat ze het
liefste doen.
De jonge generatie huisartsen (m/v) wil echter op een andere manier werken
dan de oudere generaties. De meesten werken niet fulltime, bij voorkeur niet
in hun eentje en hebben, als ze moeder zijn, het grootste deel van de zorg-
verantwoordelijkheid voor de kinderen op zich genomen.
Alle generaties (m/v) vinden dat de kwaliteit van zorg in de huisarts-
geneeskunde is toegenomen, maar ze hebben last van de bureaucratie en de
toenemende administratie. Het vermindert de tijd die aan patiëntenzorg
besteed kan worden en ze vinden het een aantasting van hun autonomie.
Niet voor niets vinden ze allemaal het eigen baas zijn een van de aantrekkelij-
ke kanten aan hun vak.
Niet alleen uit het literatuuronderzoek, maar ook uit het empirisch onderzoek
blijkt dat oudere mannelijke en vrouwelijke huisartsen, maar ook jongere
vrouwen zorgelijk doen over de feminisering, men is bang dat de jonge vrou-
wen het vak ‘er maar een beetje bij doen’.
Uit wat de geïnterviewde jonge vrouwen er zelf over zeggen blijkt dit niet
het geval te zijn. Ze zijn even ‘bezield’ als hun collega’s en participeren vol
enthousiasme in het vak.
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Beschouwing
Het lijkt dus alsof de jonge generatie vrouwelijke huisartsen anno 2007, nu
het grootste deel van de in het literatuuronderzoek genoemde problemen
zijn overwonnen, moeiteloos kan toetreden tot de huisartsgeneeskunde en
volwaardig opgenomen wordt in de huisartsengemeenschap.
Wat ze doen, wat ze belangrijk vinden, hoe ze tegen bepaalde ontwikkelin-
gen aankijken, wat ze ambiëren: de jonge vrouwelijke huisartsen uit dit
onderzoek verschillen niet wezenlijk van hun oudere of mannelijke collega’s.
Belangrijke waarden in het vak worden ook door hen gekoesterd.
De bezorgdheid over hun betrokkenheid en inzet lijkt dus ook op grond van
het empirisch onderzoek niet terecht. Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek
dat een aantal geïnterviewden de feminisering niet alleen maar als een 
positieve ontwikkeling ervaart. Niet dat men de jonge vrouwen geen goede
dokters vindt, integendeel, maar men is bang dat ze zich onvoldoende ver-
antwoordelijk voor het vak zullen voelen, dat je niet op ze kunt rekenen.
Men noemt zaken als: ‘Voelen ze zich wel verantwoordelijk (voor de praktijk,
voor de organisatie)?’, ‘Als je het er maar een beetje bij doet...’, ‘Ze zijn veel
te veel met andere dingen bezig, vakanties, vrije tijd en dergelijke.’, ‘Zijn ze 
niet wat al te gemakkelijk?’ Ook worden het parttime-werken en de nieuwe
dienstenstructuur genoemd, die de kwaliteit van zorg, naar de mening van
ouderen, niet ten goede komen.
Wat is er aan de hand? Is hier sprake van een generatiekloof: ‘vroeger was
alles beter’? Of spelen genderverschillen een rol – past het ‘jonge (parttime
werkende) vrouwvolk’ wel in de ‘mannelijke’ beroepscultuur?

generatieprobleem of genderprobleem?
Becker8;280-284 beschrijft de leden van de stille en de vroege babyboomgeneratie
als een groep mensen met een sterke maatschappelijke betrokkenheid, voor
wie het leven om werk draaide en die alle andere zaken in dienst van het
werk stelden. Dit beeld klopt met de verhalen van de oudere geïnterviewden,
ook van de ‘gestopte’ huisartsen: er was nauwelijks tijd voor andere dingen
dan werk en gezin in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Het
leven stond in dienst van het huisarts zijn.
Met de late babyboom en pragmatische generatie kwam het individualisme
en een behoefte aan zelfontplooiing op. De jongeren willen een evenwicht
tussen verplichtingen en vrije tijd.
Dit zou kunnen betekenen dat mensen minder tijd aan werk willen besteden,
maar het hoeft niet te betekenen dat men daardoor minder betrokken of
toegewijd is. Uit het onderzoek is in ieder geval niet gebleken dat de geïnter-
viewde jonge huisartsen het vak er maar een beetje bij doen. Deze generatie
lijkt net zo bezield te zijn als hun oudere collega’s. Dit zou te maken kunnen
hebben met hun socialisatie als arts299. Ook Winants341 en Batenburg342 noemen
dit fenomeen.
Je zou dus kunnen zeggen dat er in arbeidsethos wel een generatieverschil
gevonden is wat beschikbaarheid betreft, maar niet qua betrokkenheid.
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Maar of de verminderde beschikbaarheid van de jonge generatie nu werkelijk
het probleem is, valt te betwijfelen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste
geïnterviewden, ook de ouderen, zeer te spreken zijn over de kwaliteit van
de huisartsgeneeskunde, dat de meesten zelf parttime werken, ook de oude-
ren en dat bovendien een parttimer in de geneeskunde vaak niet minder uren
werkt dan een gemiddelde Nederlandse fulltime werknemer.

Gaat het dan meer over een genderprobleem?
In het literatuuronderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat het ‘manne-
lijke’ karakter van de beroepscultuur in de (huisarts)geneeskunde is veranderd
in de afgelopen 30 jaar.
Voor de oudere huisartsen (m/v) gelden nog steeds een aantal waarden van
de huisartsgeneeskundige beroepscultuur, die stammen uit een tijd waarin
het (gezins)leven geheel in dienst van het werk stond. Ze hebben deze bij
hun intrede in het vak meegekregen en geven ze door aan de jongere gene-
ratie. Zo ben je als huisarts verantwoordelijk voor de gezondheidszorg van
een groep mensen, dat betekent dat je zorgt dat er 24 uur per dag iemand
beschikbaar is waarop een beroep gedaan kan worden, privéomstandigheden
mogen hiermee niet interfereren. Je bent een allround huisarts, je staat voor
je eigen beslissingen en kunt aangesproken worden op je daden.
Ook uit het empirisch onderzoek blijkt dat in de beroepscultuur nog steeds
‘mannelijke’ waarden en normen gelden. Door een aantal geïnterviewde
vrouwen van de jongere generaties worden voorbeelden hiervan genoemd,
zoals discriminatie van vrouwen bij sollicitaties; denigrerende uitlatingen van
mannelijke collega’s: ‘als (80%) parttime werkende vrouw kan je geen goede
huisarts zijn’. Of opmerkingen in de trant van ‘dat gepraat van vrouwen lost
niks op, er moeten knopen doorgehakt worden en dat kan een man beter’.
Vrouwelijke huisartsen die soms het gevoel hebben niet als autoriteit gezien
te worden en te weinig respect van patiënten te krijgen, omdat ze vrouw
zijn. Verhalen over mannelijke collega’s die zich ‘stoerder’ voordoen dan ze
zijn en daarmee de vrouwelijke collega het gevoel geven ‘dom’ te zijn.
Ouderen die vinden dat de jongere generatie te gemakkelijk hun praktijken
verkopen aan de zorgverzekeraars en ‘loonslaven’ worden. Mannen die
menen dat vrouwen geen benul van geld of computers hebben.

Een groot deel van de vrouwelijke huisartsen werkt zelfstandig, maar niet
altijd fulltime. Ze zijn verantwoordelijk voor de patiëntenzorg en voor een
deel van het praktijkmanagement.
Als ze kinderen hebben, hebben ze in de regel een dubbele verantwoordelijk-
heid: een zorgverantwoordelijkheid en een arbeidsverantwoordelijkheid.
Tevens hebben we gezien dat de jonge generatie vrouwen, onder invloed van
het veranderde arbeidsethos, eerder geneigd is het werk aan te passen aan
de zorgverantwoordelijkheden dan andersom, terwijl de oudere vrouwelijke
huisartsen de gezinsverantwoordelijkheden om het werk heen plooiden.
Vanuit de theorie van Moss Kanter66;288 is dit laatste goed te begrijpen: een
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kleine minderheid is geneigd zich te conformeren aan de heersende cultuur.
Je moet vooral niet opvallen, want je wordt door de meerderheid dan al
gauw beoordeeld op je vrouw-zijn en niet op je functioneren. Hoe dan ook,
het hebben van een dubbele verantwoordelijkheid en het soms laten prevale-
ren van zorgverantwoordelijkheid boven arbeidsverantwoordelijkheid, past
niet in een ‘mannelijke’ beroepscultuur, waarin privézaken ondergeschikt aan
werk horen te zijn. Dit verklaart wellicht waarom jonge mannen, zoals we
gezien hebben, geneigd zijn hun werktijd uit te breiden zodra ze zich vesti-
gen en toetreden tot de beroepsgroep: je hoort er pas echt bij als je fulltime
werkt.

Hier komt bij dat er een groep huisartsen is die voor een of enkele dagen in
de week in loondienst van een andere huisarts werkt. Omdat ze maar tijdelijk
of voor een beperkt aantal uren per week in de praktijk werken, ligt het voor
de hand om de eenvoudige en routine klussen wat patiëntenproblematiek
betreft door hen te laten doen. Ze beoefenen het vak dan niet in de volle
breedte en raken minder ervaren op een aantal gebieden. Verder zijn ze
meestal niet verantwoordelijk voor allerlei zaken die met de praktijkvoering
te maken hebben. Ze hebben daar expliciet voor gekozen, omdat ze andere
verplichtingen hebben of andere dingen willen doen. Mogelijk dat dit wrijvin-
gen geeft, dat er toch verwacht wordt dat men meer betrokkenheid bij de
praktijkvoering toont. Andersom blijkt uit het onderzoek dat enkele hidha’s
het gevoel hebben er niet helemaal bij te horen. Ze worden niet geacht deel
te nemen aan de plaatselijke of regionale huisartsenorganisatie. Dus wellicht
wordt het ‘zich niet betrokken voelen’ versterkt door het ‘niet betrokken
worden’.
Voeg hierbij dat het merendeel van de hidha’s op dit moment vrouw is en de
associatie ‘(parttime werkende) vrouwen’ en ‘niet verantwoordelijk’ is snel
gemaakt. En dit wordt vervolgens veralgemeniseerd naar alle vrouwen, ook al
hebben ze geen kinderen, ook al werken ze zelfstandig en ook al is het aan-
tal zelfstandig gevestigde vrouwen twee keer zo groot als het aantal hidha’s.
Misschien dat daarom enkele van de geïnterviewde jonge vrouwen zeggen
moeite met ‘die parttimers’ te hebben. Ze hebben wellicht het gevoel dat zij
er op aangekeken worden dat sommige van hun seksegenoten zich maar
voor een deel van het huisartsenwerk verantwoordelijk maken. En misschien
voelen ze zich ook wel door hen in de steek gelaten.

In een ‘mannelijke’ beroepscultuur komt arbeidsverantwoordelijkheid eerst.
Verantwoordelijk zijn voor het werk in zijn volle omvang, dus niet alleen 
voor de volledige en continue patiëntenzorg, van eenvoudige tot complexe
problematiek, maar ook voor de volledige praktijkvoering van financiële
administratie, automatisering tot personeelsmanagement aan toe. Ook ben 
je mede verantwoordelijk voor het voortbestaan van de beroepsgroep en de
ontwikkeling van het beroep.
Beroepsbeoefenaren worden beoordeeld naar de maatstaven die in deze 
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cultuur gelden. En daarin past het hebben van verantwoordelijkheden op
twee fronten niet. Dit wordt als een bedreiging voor het voortbestaan van
het beroep en de beroepscultuur ervaren.
Dit betekent dat vrouwen niet als volwaardig lid geaccepteerd worden 
binnen de beroepsgroep.
Bovendien wordt, zoals uit het onderzoek blijkt, voor talenten en kwaliteiten
van vrouwelijke huisartsen, te weinig respect en waardering opgebracht,
omdat ze beoordeeld worden vanuit ‘mannelijke’ waarden en normen. Alles
bij elkaar maakt dit dat vrouwen niet volledig tot hun recht komen en dat er
onvoldoende gebruik gemaakt van hun inzet en kwaliteiten. Dit geldt nog
sterker voor de hidha’s, omdat die kennelijk soms helemaal buiten de
beroepsgroep worden gehouden.

De zorgen om te weinig betrokkenheid bij de jonge generatie vrouwelijke
huisartsen lijken dus niet zozeer voort te komen uit een ‘generatiekloof’,
maar veeleer te maken te hebben met het gegeven dat vrouwelijke huisarts-
en met kinderen een dubbele verantwoordelijkheid dragen, die in combinatie
met een geringere letterlijke of figuurlijke beschikbaarheid niet past binnen
een ‘mannelijke’ beroepscultuur.
Anders gezegd, de volwaardige participatie van vrouwen in de huisarts-
geneeskunde wordt in de weg gezeten door twee ‘obstakels’, die gemeen
hebben dat ze in de onderzochte periode niet of nauwelijks veranderd zijn,
ook al is de arbeidsparticipatie van vrouwen enorm toegenomen en ook al
bestaat de beroepsgroep huisartsen voor ruim een derde uit vrouwen. De
vanzelfsprekendheid waarmee moeders de zorgverantwoordelijkheid thuis op
zich nemen en de ‘mannelijke’ huisartsgeneeskundige beroepscultuur.
Hierin zal iets moeten veranderen om er voor te zorgen dat de jonge genera-
tie vrouwen met enthousiasme ontvangen wordt en volwaardig in de huis-
artsgeneeskunde participeert, nu en in de toekomst. Dat is van belang omdat
de huisartsgeneeskunde vrouwen op alle fronten nodig heeft, gegeven de
verwachte groei van het aantal vrouwelijke huisartsen in de komende tijd. Ze
zijn nodig om aan de toenemende vraag naar huisartsgeneeskundige hulp
tegemoet te komen, om toekomstige huisartsen op te leiden, om het vak ver-
der te ontwikkelen en om de belangen van de beroepsgroep te behartigen.
Hieronder een bespreking van deze twee fenomenen. Het ene heeft te
maken met algemene, in de maatschappij heersende, opvattingen over ambi-
ties en verantwoordelijkheden van vrouwen en mannen en het andere betreft
structurele en culturele aspecten van het huisartsenberoep.

opvattingen over ambities en verantwoordelijkheden van vrouwen en 
mannen
De deelname van vrouwen aan het arbeidsproces in Nederland is de afgelo-
pen tijd aanzienlijk toegenomen en gebeurt veelal in deeltijd. Hiernaast
neemt een vrouw, als ze moeder wordt, meestal het grootste deel van de
zorgverantwoordelijkheid op zich. Dat geldt ook voor de vrouwelijke huisarts-
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en, hoewel deze, als ze parttime werken, vaak net zoveel uren maken als een
gemiddelde fulltime werknemer in Nederland.

Over de combinatie kinderen en carrière maakt men zich, als het vrouwen
betreft, vanuit verschillende gezichtspunten zorgen.
‘Vrouwen stellen het krijgen van kinderen uit, met mogelijk nadelige maat-
schappelijke en biologische gevolgen298;343-345.’
‘Er worden te weinig kinderen geboren om de bevolking op peil te houden:
de verwachting is dat vrouwen de komende jaren gemiddeld 1,75 kind 
krijgen, terwijl 2,1 nodig is (CBS).’ ‘Zorgverantwoordelijkheden kunnen de
loopbanen van vrouwen belemmeren346;347.’
‘Het voldoen aan het ideaalbeeld van perfecte moeder, werkneemster en
partner breekt sommige vrouwen op348.’
Het is een kwestie die de gemoederen bezig houdt. Hebben vrouwen 
ambities en besteden ze de kinderzorg grotendeels uit, worden ze ontaarde
moeders gevonden. Gaan ze parttime werken als ze kinderen krijgen en 
zetten ze hun ambities op een lager pitje, worden ze niet als volwaardige
arbeidsparticipanten gezien. Willen ze geen kinderen, ‘zullen ze er later spijt
van krijgen’. Stoppen ze met werken als er kinderen komen, ‘hebben ze iets
uit te leggen’. Sommigen349 menen dat vrouwen parttime-banen kiezen,
omdat mannen en vrouwen anders over werk denken. Volgens anderen350 is
het geen keuze, maar werken vrouwen parttime om te voldoen aan het moe-
derschapsideaal: vrouwen moeten er ‘zijn’ voor hun kinderen. Hierdoor lijken
ze echter niet ambitieus, minder gemotiveerd en minder competent voor
betaalde arbeid dan mannen.

De Nederlandse overheid streeft naar financiële onafhankelijkheid voor 
iedere Nederlander. Dit betekent dat meer vrouwen moeten gaan werken en
dat vrouwen meer (uren) moeten gaan werken. De overheid tracht dit o.a. te
bereiken door te stimuleren dat vaders ook voor hun kinderen gaan zorgen,
door verlofregelingen en door voorzieningen op het gebied van kinderop-
vang.
In 2005 is ruim 42% van de vrouwen tussen de 15 en 65 economische zelf-
standig, en 68% van de mannen (www.CBS.nl). Ook is er nog steeds, na 
correctie voor een aantal zaken, een hardnekkig beloningsverschil in het
bedrijfleven tussen mannen en vrouwen van 7%297.

De tendens om zorg eerlijker te verdelen neemt af297. Het overheidsbeleid
heeft onvoldoende gewerkt351. In Nederland geldt het anderhalfverdieners-
model als ideaal, waarbij vrouwen een halve baan hebben en de zorgtaken
op zich nemen. Deze voorkeur geldt binnen de EU alleen voor Nederland
Volgens de Emancipatiemonitor297;351 is het aandeel economische zelfstandige
vrouwen in de periode 2002-05 vrijwel niet toegenomen en wint de opvat-
ting, dat het gezin er onder lijdt als de vrouw werkt, weer terrein, ook onder
jonge vrouwen. Hoewel steeds minder Nederlanders het bezwaarlijk vinden
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dat moeders werken, vindt een ruime meerderheid (m/v) een baan van 
2-3 dagen voor een moeder met niet schoolgaande kinderen ideaal.

Het komt er op neer dat een gelijkere verdeling binnen gezinnen wat arbeid,
zorg en huishouden betreft uitblijft.
Sommigen menen dat er onvoldoende financiële prikkels zijn. Als
Nederlandse beleidsmakers vinden dat de arbeidsparticipatie van vrouwen
omhoog moet, moet het economisch aantrekkelijk worden om meer uren te
gaan werken349. Zo zou een aantal belastingmaatregelen moeten veranderen.
Er wordt bijvoorbeeld nog steeds een ‘aanrechtsubsidie’ (de algemene hef-
fingskorting) gegeven die vrouwen van het werk houdt352.
Ook spreekt men van de glazen tussenwand, waar ouders tegenaan lopen bij
de taakverdeling353;354.
De Nederlandse Gezinsraad, thans gefuseerd met E-Quality, schrijft hierover355:
‘Of het anderhalfverdienersschap in gezinnen de norm zal blijven, is erg
afhankelijk van de mogelijkheden van vaders om hun arbeidstijd aan te 
passen aan hun gezinssituatie, de kwaliteit van de kinderopvang en verlof-
mogelijkheden. Een belangrijke belemmering voor moeders met school-
gaande kinderen om weer (meer) te gaan werken wordt gevormd door de
schooltijden. Buiten deze praktische obstakels is er nog een andere reden
waarom de arbeidsparticipatie van veel moeders relatief laag zal blijven: 
de breed gedragen opvatting dat opvang door vreemden niet goed is voor
kleine kinderen.’ In ‘Nederland werkt en moeder ook’352 wordt een aantal
aanbevelingen gedaan.

De deskundigen297;298;352;356 zijn het er over eens dat de heersende opvattingen
over werkende moeders en kinderopvang waarschijnlijk het grootste struikel-
blok zijn. Zolang je meent dat zorgen niks voor mannen is357, dat vrouwen ‘nu
eenmaal niet ambitieus’ zijn en dat zij het beste voor de kinderen kunnen
zorgen, krijgen noch mannen noch vrouwen de kans hun eigen keuzes te
maken. En verandert de ‘mannelijke’ beroepscultuur niet. De organisatie van
arbeid blijft zoals die is: ingericht op volledig beschikbare werknemers, die
geen andere verplichtingen hebben. Vrouwen nemen genoegen met een half
baantje en realiseren zich wellicht onvoldoende dat ze op deze manier finan-
cieel afhankelijk blijven en dat, als de partners uit elkaar gaan, zij het zijn die
meestal het gelag betalen – ook al ben je goed opgeleid, je hebt niet zomaar
een baan die voldoende inkomen genereert.

Wil men de vanzelfsprekendheid waarmee vrouwen de zorgtaken op zich
nemen doorbreken dan zullen naast verbeteringen op financieel en organisa-
torisch gebied de opvattingen beïnvloed moeten worden, ook wat arbeid
betreft. Een belangrijke opvatting is dat je, als je carrière wilt maken, fulltime
moet werken. Dit zorgt ervoor dat vaders niet parttime ‘mogen’ werken en
dat moeders geen carrière ‘kunnen’ maken. De arbeidsmoraal in bedrijven,
instellingen en beroepsgroepen zou veel meer in overeenstemming gebracht
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moeten worden met ontwikkelingen in de samenleving. Hier ligt een taak
voor de jonge mannen die aan hun loopbaan beginnen. Ook zij willen heel
graag meer vrije tijd en betrokken zijn bij de zorg voor hun kinderen. En niet
als ‘de meneer die ‘s zondags het vlees snijdt’. Maar als het eenmaal zover is,
doen ze, zoals we in het literatuuronderzoek hebben gezien, onder druk van
de heersende beroepscultuur concessies. Als zij en masse van hun werkgevers
verlangen dat ze de mogelijkheid krijgen om flexibel te werken om werk met
zorgtaken te kunnen combineren, zou dit een belangrijke eerste stap zijn.
De jonge vrouwen zouden zich af moeten vragen wat ze willen m.b.t. kinde-
ren en zorg. Niet iedereen voelt daar hetzelfde over. Er zijn vrouwen die geen
kinderwens hebben, er zijn vrouwen die niet een moederkloekgevoel hebben,
er zijn vrouwen die het heerlijk vinden om te zorgen. Men zou op moeten
houden elkaar voor te schrijven wat iedere vrouw zou moeten willen. 
En: moeders zouden hun partners meer kans moeten geven om te moederen.
De overheid tenslotte zou vaart moeten maken met voorzieningen en 
financiële prikkels.

structuur en cultuur van de huisartsgeneeskunde
Vroeger werd het huisartsenberoep maar op één manier beoefend. Parttime
huisartsen bestonden niet, omdat je, hoe groot je praktijk ook was, dag en
nacht verantwoordelijk was voor je patiëntengroep. Die verantwoordelijkheid
is er nog steeds, maar het is meer een collectieve geworden. Dat is door de
(mannelijke) huisartsen in de jaren vijftig van de vorige eeuw al ingezet, toen
men de weekenddiensten ging verdelen, en dat is langzamerhand uitgebreid.
De verantwoordelijkheid voor een patiëntenpopulatie kan nu over meerdere
huisartsen verdeeld zijn. Vandaag de dag is er geen dokter (m/v) meer die 
24 uur per dag beschikbaar is en de kans dat je als patiënt je eigen huisarts
treft als je op korte termijn hulp nodig hebt, is klein.
De zorgen over de feminisering lijken dan ook meer te maken hebben met
het dragen van een dubbele verantwoordelijkheid en minder met parttime
werken. In een ‘mannelijke’ beroepscultuur komt het werk op de eerste
plaats. Je bent, bij wijze van spreken, te allen tijde op afroep beschikbaar
voor je werk, wel binnen grenzen natuurlijk. Dat geeft het beroep status. 
Je trekt niet om 5 uur de deur achter je dicht, als het werk nog niet af is.
Iemand met een dubbele verantwoordelijkheid kan dit niet garanderen.
Daarnaast sta je als beroepsgroep voor een aantal taken op het gebied van
belangenbehartiging, nascholing en ontwikkeling van het vak. Als volwaardig
beroepsbeoefenaar ben je bereid een deel van je vrije tijd daarin te steken.
Jonge vrouwen hebben in een levensfase, waarin ze zorgverantwoordelijkhe-
den dragen, hier niet altijd ruimte voor. En daar wringt de schoen.
Het is opmerkelijk dat met de toename van het aantal vrouwelijke huisartsen
deze vanzelfsprekendheden uit een ‘mannelijke beroepscultuur’ nog niet ver-
dwenen zijn en plaats hebben gemaakt voor modernere opvattingen. Maar
misschien was het aantal vrouwelijke beroepsbeoefenaren nog niet groot
genoeg om een verandering te bewerkstelligen.
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Volgens Moss Kanter kan een minderheid de beroepscultuur beïnvloeden, als
die zo’n 35% van het totaal uitmaakt. Als dat zo is, zou het moment van
beïnvloeding thans aangebroken zijn.

– werk-zorgarrangementen
Als men alle beroepsbeoefenaren optimaal wil inzetten voor het beroep, zou-
den werkarrangementen gemaakt kunnen worden waarin rekening gehou-
den wordt met ieders persoonlijke situatie in een bepaalde levensfase. Voor
jonge vrouwen en mannen zal het, als ze kleine kinderen hebben, gedurende
een aantal jaren moeilijk zijn om volledig op twee fronten tegelijk te opere-
ren. Als hiervoor scenario’s bedacht worden waardoor men ervaring blijft
opdoen en bij het vak betrokken blijft, en tegelijkertijd zorgtaken kan ver-
richten, kan dit de patiëntenzorg en de ontwikkeling van het vak alleen maar
ten goede komen. Immers op het moment dat er weer meer tijd is, kunnen
deze collega’s gestimuleerd worden om de verantwoordelijkheid voor het vak
ook op andere terreinen te nemen en kan de beroepsgroep profiteren van de
levenservaring die intussen is opgedaan. Dit geldt ook voor de huisartsen die
niet voor een zelfstandige beroepsbeoefening kiezen. Zij moeten niet buiten-
gesloten, maar juist actief betrokken worden bij de ontwikkelingen in de
beroepsgroep op een wijze die past bij hun situatie.

In een editorial in de British Journal of General Practice benadrukt Howe5 het
belang van het scheppen van condities waaronder het mogelijk wordt dat
wat dokters te bieden hebben op elk moment in hun loopbaan voldoende
benut wordt. Dit wordt ook aanbevolen in een rapport van het NIVEL327: 
vrouwelijke artsen prefereren een geïntegreerd loopbaanperspectief waar-
binnen professionele en persoonlijk ambities verenigbaar zijn. Een concrete
uitwerking is te vinden op de website www.artsenvandetoekomst.nl. Hier
wordt een project beschreven dat als doel heeft goede voorbeelden te ver-
zamelen op het vlak van flexibele arrangementen in de beroepsbeoefening
onder huisartsen en medisch specialisten.
De VNVA ‘acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten
optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de
gezondheidszorg kunnen innemen’ (www.vnva.nl). Ze beijvert zich o.a.358 voor
flexibelere werktijden en uitbreiding van naschoolse opvang.
De KNMG (www.knmg.nl) heeft een loopbaanbureau dat individuele advie-
zen geeft en workshops organiseert. ‘Het belangrijkste uitgangspunt bij de
ondersteuning is het vinden van de juiste balans tussen de ontwikkeling als
medicus en het privéleven. Als deze balans in evenwicht is, zal sprake zijn van
meer motivatie, vitaliteit, inzet, medeverantwoordelijkheid, creativiteit en
productiviteit.’

Als verschillende werk-zorgarrangementen mogelijk en gebruikelijk worden
voor vrouwen én mannen, waarin, toegesneden op de eigen situatie, 
kinderzorg en werk gecombineerd kunnen worden, vergroot dit de kans 
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dat vrouwen meer uren gaan werken en mannen meer zorgtaken op zich
nemen. De huisartsenverenigingen, LHV en NHG, zouden zich hiervoor in
moeten zetten, maar binnen de beroepsgroep zelf kan men op locaal of
regionaal niveau elkaar hierin ook steunen.

– vrouwelijke talenten
Om te bevorderen dat vrouwen binnen de huisartsgeneeskunde hun talenten
kunnen ontplooien moet de ‘mannelijke’ beroepscultuur veranderen. Deze
verandering zal vooral door de jonge generatie op gang gebracht moeten
worden. Een verdere toename van het aantal vrouwen zal hierbij zeker 
helpen, maar het is aan de jonge vrouwelijke huisartsen zelf om actief 
hun eigen kwaliteiten te laten zien en zich niet te laten imponeren door
‘mannelijk’ gedrag of opvattingen. Ze moeten ervoor zorgen dat ook 
‘vrouwelijke’ waarden en normen geïncorporeerd en gerespecteerd worden
in de beroepscultuur.
Zoals uit het onderzoek bleek, rapporteren ze allemaal dat ze een gedegen
opleiding genoten hebben, communicatief goed geschoold zijn, kwaliteit
(EBM, standaarden) hoog in het vaandel hebben en sociaal vaardig zijn. Ze
willen graag samenwerken met collega huisartsen, maar ook met andere 
disciplines en worden als toegankelijker beleefd door bepaalde patiënten-
groepen dan mannelijke huisartsen. In een tijd van klantgericht werken in de
gezondheidszorg, behoefte aan meer service en toenemende concurrentie
tussen gezondheidswerkers een pré. Zo is onlangs weer gebleken320;359 dat
patiënten vooral behoefte hebben aan een deskundige en meelevende huis-
arts, die liefst voor langere tijd hun vertrouwenspersoon is.
• Aan de voorkeur van patiënten voor een vrouwelijke of mannelijke huisarts,

waarvan door de geïnterviewden gewag werd gemaakt, kan in het kader
van patiëntgericht werken tegemoet gekomen worden. Maar als je als
vrouw het wenselijk vindt jouw ervaring als huisarts zo breed mogelijk te
houden, kun je er zelf voor zorgen dat de gewoonte om vrouwen bij de
vrouwelijke arts en mannelijke bij de mannelijke collega te boeken, door-
broken wordt.

• Als het meer in de beroepscultuur van vrouwen past om vaker te overleg-
gen met collega’s of andere disciplines, zoals uit het onderzoek bleek, zou-
den ze zich niet moeten laten weerhouden door ‘mannelijke’ waarden als:
je bent in je eentje verantwoordelijk. Dat ben je natuurlijk wel, maar twee
weten meer dan een – het kan de kwaliteit van zorg alleen maar ten goede
komen.

• Als een vrouwelijke huisarts meer tijd nodig heeft voor een consult, om wat
voor reden dan ook, moet ze het zo organiseren dat ze die tijd kan nemen.
Een taakverdeling binnen een praktijk die, zoals we gezien hebben, in stand
gehouden wordt op grond van stereotiepe rolpatronen en niet op grond
van individuele kwaliteiten, kan doorbroken worden.

M.a.w. de jonge vrouwelijke huisartsen moeten hun eigen plek innemen. Ze
hebben de huisartsgeneeskunde en de patiëntenzorg veel te bieden. Niet
voor niets hebben ze een vak gekozen waarin je ‘eigen baas’ kunt zijn!

185



– carrière
In de huisartsenwereld maakt men nauwelijks carrière in de gebruikelijke zin.
Je bent huisarts en doet er dingen naast op het vlak van lokaal of regionaal
bestuur, in het nascholingscircuit; je specialiseert je als kaderarts, je geeft les
aan studenten; je zet praktijkprojecten op. Of je neemt er een baan bij als
docent of onderzoeker bij een afdeling huisartsgeneeskunde van een UMC.
Daarnaast zijn er ‘hoge’ functies als hoogleraar, voorzitter of lid van genees-
kundige gremia die je kunt ambiëren.
In de groep geïnterviewden hebben we gezien dat de jongere vrouwen, als
ze kinderen hebben, nauwelijks toekomen aan andere dingen dan zorgen en
praktiseren. De oudere generaties vrouwen gaan meer op de mannen lijken
wat werkpatroon, werkuren en nevenactiviteiten betreft. De ‘schade’ wordt
als het ware enigszins ingehaald.
Om vrouwen ook op deze terreinen volwaardig mee te laten doen, moet men
er voor zorgen dat de jonge vrouwen bij de beleidsmatige en inhoudelijke
ontwikkeling van het vak betrokken blijven en geen ervaringsachterstand
oplopen.
Een struikelblok kan zijn dat op bestuurs- en wetenschappelijk niveau 
veelal op een ‘mannelijke’ manier gewerkt wordt, waarin vrouwen zich niet
altijd thuis voelen en waarvan geen stimulans tot deelname uitgaat. Maar,
vrouwen moeten ook wat dit betreft zichzelf niet onderschatten. Er zijn
genoeg vrouwen die talenten op dit gebied hebben of hierin vaardigheden
kunnen ontwikkelen. Met vereende krachten moet het lukken om ook in
deze kringen de cultuur te veranderen
Een ander struikelblok is dat als iemand carrière wil maken in het bestuurlijke
of academische, men opgevallen moet zijn op die terreinen. Het gaat dan 
om functies als hoogleraar huisartsgeneeskunde, hoofd huisartsopleiding of
senioronderzoekers en als bestuurder bij KNMG, LHV en NHG e.d.
Zo zijn van de ca. 25 hoogleraren in de huisartsgeneeskunde er in 2007 slechts
drie vrouw. Ook in bestuursfuncties zijn vrouwen in de minderheid. Het LHV-
bestuur bestaat, aldus hun website, thans (2007) uit vier mannen van rond de
50 en één jonge vrouw.
Het blijkt dat parttime-werkenden, of mensen die de carrière onderbroken
hebben en pas laat gepromoveerd zijn, minder snel stijgen op de carrièrelad-
der360. Je kunt hierbij uiteraard vraagtekens zetten of dit terecht is. Een Britse
onderzoekster361 vraagt zich af of er geen andere maten voor kwaliteit of
excellentie zijn dan lange uren maken, lid zijn van allerlei commissies en
onderzoeksartikelen produceren. En Keizer362 meent dat het, vanuit een 
genderoptiek, onlogisch is om van mensen de grootste investering tussen 
hun dertigste en 45 e te vragen, omdat dat de tijd is waarin een gezin een
investering vraagt.
Het zou ook hier aangewezen zijn scenario’s te bedenken waarin vrouwen,
passend bij hun levensloop, op een zelf gekozen tijdstip ‘carrière’ kunnen
maken binnen de huisartsenwereld. Misschien ligt hier een taak voor de huis-
artsopleidingen. Al tijdens de opleiding zou men talenten kunnen ‘scouten’
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en de aanstaande huisartsen helpen die verder te ontwikkelen tijdens en na
de opleiding.

– beleid binnen de huisartsgeneeskunde
Zoals blijkt uit de website, heeft het NHG een adviesgroep ‘Vrouwen en huis-
artsgeneeskunde’, bestaande uit gepromoveerde vrouwen, die zich richt op
de doorstroom van vrouwelijke huisartsen in leidinggevende posities, seks-
especifieke geneeskunde en de gevolgen van het toenemende aantal vrouwe-
lijke huisartsen voor de beroepsbeoefening en voor het beroep als geheel.
Op de LHV website is geen informatie te vinden over specifieke aandacht
voor veranderingen in de beroepscultuur of voor het combineren van werk en
zorgtaken. Wel noemt men de jonge huisartsen van groot belang. Bij de
bestuurders in de huisartsenwereld lijkt er dus niet veel aandacht te zijn voor
de gevolgen van de veranderde samenstelling van de beroepsgroep, het 
veranderde arbeidsethos en de wens van ouders om arbeid en zorgtaken te
combineren.
Dat zagen we ook al in het literatuuronderzoek. Het instellen van een advies-
groep bestaande uit de vrouwelijke huisartsen doet erg denken aan de com-
missies die 25 jaar geleden op aandrang van vrouwen door KNMG en LHV in
het leven werden geroepen. Hierdoor hoefden de ‘heren’ zich niet meer druk
te maken over ‘het probleem van de vrouwelijke arts’.
Het was echter toen niet, en het is nog steeds niet, ‘het probleem van de
vrouw’. Integendeel het betreft vanzelfsprekendheden in verdeling van
arbeid en zorgtaken. En dat gaat zowel mannen als vrouwen aan. Voor een
verandering in de ‘mannelijke’ beroepscultuur en in de opvattingen over
arbeids- en zorgverantwoordelijkheden zijn alle betrokkenen nodig.
Het wordt tijd dat de jonge generatie beroepsbeoefenaren, samen met de
beroepsgroep, LHV en NHG, in actie komt om er voor te zorgen dat de jonge
generatie huisartsen optimaal kan participeren en zich thuis kan voelen in het
beroep en dat goed gebruik gemaakt wordt van het hele scala aan kwalitei-
ten en talenten dat vrouwen en mannen met zich meebrengen. Dit kan de
patiëntenzorg alleen maar ten goede komen.
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Sterke kanten en beperkingen van dit onderzoek

literatuuronderzoek
In de literatuurstudie is ervoor gekozen alleen de Nederlandse situatie te
beschrijven, een vergelijking met het buitenland is hierdoor niet mogelijk. 
Er wordt een historisch beeld geschetst van de ontwikkelingen m.b.t. vrouwe-
lijke (huis)artsen over een periode van ongeveer 30 jaar, zoals die in
Nederlandse boeken en tijdschriften beschreven werd. Dit overzicht heeft
echter niet de pretentie een historische analyse te zijn.

empirisch onderzoek

– betrouwbaarheid en validiteit
In het empirisch onderzoek is geprobeerd een zo hoog mogelijke betrouw-
baarheid en validiteit te garanderen door een aantal ‘maatregelen’.
• Buiten de vastgestelde criteria is geen selectie toegepast bij de werving van

geïnterviewden.
• Geprobeerd is de vragen op een uniforme manier te stellen en suggestieve

vragen zoveel mogelijk te vermijden, toch zal dit niet altijd voorkomen zijn.
De vraag over hoe men tegen ontwikkelingen in het vak aankeek is niet
door allen even uitgebreid beantwoord. Soms is doorgevraagd, maar soms
ook niet, o.a. afhankelijk van de beschikbare tijd.

• Alle gesprekken zijn op een geluidsdrager opgenomen, waardoor de 
controleerbaarheid is toegenomen.

• Er is systematisch gereflecteerd op de rol van de onderzoeker.
• Er is net zo lang informatie verzameld tot er een verzadigingspunt werd

bereikt. Er werden 26 interviews met praktiserende en 18 met ‘gestopte’ 
huisartsen gehouden. Meer interviews per categorie zou niet veel extra 
informatie opleveren. Uiteraard is dit een subjectief oordeel.

• Er is gebruik gemaakt van een kwalitatief softwareprogramma, waardoor
andere onderzoekers betrokken konden worden bij de codering en analyse.
Zo is bij de indeling in categorieën een collega onderzoeker betrokken.
Deze heeft onafhankelijk een eigen codering gemaakt. Vervolgens is het
coderingssysteem van de onderzoeker vergeleken met dat van de collega,
discrepanties zijn besproken en zo is een definitief coderingssysteem tot
stand gekomen. Bij de analyse zijn de bevindingen gecontroleerd door een
van de begeleiders van het onderzoek.

Of je werkelijk ‘meet’ wat je wilt ‘meten’ blijft echter een lastig punt als het
gaat om opvattingen en belevingen, die ook nog vaak in een (ver) verleden
liggen.
Oudere generaties vertellen een verhaal over hun leven en hun loopbaan, dat
een beeld geeft van hoe ze zich deze (wensen te) herinneren. Het is mogelijk
dat men nu op een andere manier tegen het verloop van bepaalde gebeurte-
nissen aankijkt dan men dat indertijd beleefd heeft. Ook kan het zijn dat men
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zich bepaalde dingen niet meer zo goed kan of wil herinneren.
De oudere vrouwelijke huisartsen spreken bijvoorbeeld nauwelijks over de
moeite die het ze gekost heeft om naast het werk een gezin draaiende te
houden, terwijl dat wel zo geweest moet zijn.
Jongere generaties zitten middenin in hun loopbaan en kunnen er waar-
schijnlijk minder beschouwend naar kijken. Ze kunnen beter over hun bele-
ving van bepaalde situaties vertellen, omdat ze die aan den lijve ondervinden.
Om bij hetzelfde voorbeeld te blijven: een jonge vrouwelijke huisarts met
kleine kinderen geeft wel aan hoeveel dat van haar vraagt.

Over de hele linie waren de geïnterviewden nogal enthousiast over hun vak.
Dit is opmerkelijk omdat er vaak door huisartsen gemopperd wordt over
allerlei facetten van hun beroep. Toch had de onderzoeker niet het gevoel
dat men sociaal wenselijke antwoorden gaf. Het enthousiasme kwam oprecht
over. Misschien speelt cognitieve dissonantie reductie een rol: als je gevraagd
wordt waarom je voor je vak (dat je al jaren beoefent) gekozen hebt, vertel je
niet snel dat je een ander vak eigenlijk veel leuker had gevonden.

– recency effect
Aan de geïnterviewden is gevraagd wat voor hen de meest opvallende ont-
wikkelingen in de afgelopen 30 jaar zijn, voor zover men daar zicht op heeft,
en hoe men die ervaren heeft. Uit de antwoorden bleek dat datgene wat in
de actualiteit is, ieder voor op de tong ligt. Het recency effect. Met name de
nieuwe zorgverzekeringswet, die in de interviewperiode ingevoerd werd, 
zat iedereen hoog. M.a.w. wat er in hoofdstuk 7.6 ter sprake komt, zijn de
zaken waarover huisartsen zich rond de jaarwisseling van 2006 druk maakten.
Als mensen over een paar jaar geïnterviewd worden, zullen er ongetwijfeld
andere ontwikkelingen aan de orde komen.

– mening van patiënten
Een beperking van dit onderzoek is dat er alleen vragen aan huisartsen zijn
gesteld en niet aan patiënten. De dokters kunnen dan wel goed te spreken
zijn over hun beroepsbeoefening, dit zegt echter nog niets over de tevreden-
heid van patiënten over de geleverde zorg.
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Aanbevelingen voor verder onderzoek
Zoals al in hoofdstuk 6 genoemd werd, ging het in dit onderzoek om een zo
breed mogelijke variatie in antwoorden; dit brengt met zich mee dat niet in
maat en getal kan worden uitgedrukt wat het meeste voorkomt. Indien men
gegevens wil verzamelen over de mate waarin bepaalde gevonden verschillen
of overeenkomsten voorkomen, zou in een vervolgonderzoek, op grond van
de bevindingen uit dit onderzoek, een gestructureerde vragenlijst samen-
gesteld kunnen worden. Deze zou naar een grotere groep respondenten
gezonden kunnen worden. 
Zo zou het voor de beleidsontwikkeling in de huisartsgeneeskunde wellicht
interessant zijn meer informatie te verzamelen over de mate waarin de jonge
generatie huisartsen (m/v) zelfstandig (dus niet in loondienst) wil werken.

Er zijn in dit onderzoek geen gegevens verzameld over jonge vrouwelijke 
en mannelijke huisartsen die na voltooiing van de huisartsopleiding niet of
marginaal in het beroep werkzaam zijn. Het zou nuttig zijn om inzicht te 
krijgen in hun beweegredenen om niet of nauwelijks in het beroep te partici-
peren en na te vragen of de opleiding/de beroepsgroep een rol had kunnen
spelen in het vergroten van de deelname aan beroepsactiviteiten.

Hoewel men het niet zou denken in deze moderne tijd, lijkt het er toch op
dat de ‘mannelijke’ beroepscultuur in de huisartsgeneeskunde de volwaardige
participatie van vrouwelijke huisartsen in de weg staat. Het zou interessant
zijn na te gaan of, en zo ja hoe, dit speelt in andere geneeskundige specialis-
men en andere beroepen, bijvoorbeeld de advocatuur of de accountancy.
Of zijn de huisartsen toch een slag apart onder de professionals?
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9 Slot
Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat de beroepsbeoefening
onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen veranderd is, waardoor
het voor vrouwen gemakkelijker werd het beroep te beoefenen. Desondanks
zien een aantal van de gevestigde huisartsen de komst van al die parttime
werkende vrouwelijke huisartsen met lede ogen aan: dat kunnen nooit goede
huisartsen zijn, ze doen het vak er maar een beetje bij. Het empirisch onder-
zoek echter laat zien dat dit idee niet klopt: de jonge vrouwen zijn wat
betrokkenheid en passie voor het vak betreft niet anders dan hun oudere
vrouwelijke en hun mannelijke collega’s. Belangrijke waarden in het vak 
worden ook door hen gekoesterd.
Betekent dit dan dat het echt niet uitmaakt, ‘Een (huis)arts is een (huis)arts’1,
of het nou een man of een vrouw is’, zoals het citaat uit de algemene 
inleiding luidt?
Vrouwelijke huisartsen hadden en hebben nog steeds twee verantwoordelijk-
heden, de verantwoordelijkheid voor het werk en die voor hun kinderen.
Door de oudere generaties werd het gezin om het werk geplooid. Nu kiezen
de vrouwen er voor die twee naast elkaar te laten bestaan en dat past niet in
de nog steeds ‘mannelijke’ beroepscultuur van de huisartsgeneeskunde, waar-
door ze niet als volwaardige beroepsparticipanten worden beschouwd.
Het maakt dus toch uit.

Waar het om lijkt te gaan is dat het hebben van twee verantwoordelijkheden
niet past, noch in een zorgcultuur, noch in een beroepscultuur en dat er een
hardnekkig idee blijft bestaan over wie waar de verantwoordelijkheid hoort
te hebben, ook bij de betrokkenen zelf – vrouwen vanzelfsprekend in een
zorgcultuur en mannen vanzelfsprekend in een beroepscultuur. En kennelijk
word je pas voor vol aangezien als moeder in een zorgcultuur of als werkne-
mer in een beroepscultuur als je er volledig voor gaat. Vrouwen die een baan
combineren met de zorg voor kinderen zijn op twee fronten ‘gemankeerd’ en
mannen die naast hun werk ook nog wat vaderen zijn op z’n minst verdacht.
Wil dit echt veranderen, zal er een drastische cultuuromslag moeten komen.
Vrouwen zullen de mannen in de zorg moeten toelaten en mannen de vrou-
wen in het werk. Dat gebeurt pas als men er flink last van krijgt, in het gevoel
van eigenwaarde of in de beurs.
En of dat moment nabij is? Wie weet.
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Samenvatting
Inleiding en vraagstelling
In de laatste decennia van de vorige eeuw is het aantal vrouwelijke genees-
kundestudenten gestaag toegenomen. Thans is de situatie zo dat er meer
vrouwen dan mannen artsexamen doen. Men spreekt van een feminisering
van de geneeskunde, waarmee een getalsmatige toename van vrouwelijke
artsen wordt bedoeld. In de huisartsgeneeskunde is het percentage vrouwen
onder de huisartsen van 4% in 1973 naar 30% in 2003 gestegen.
Niet iedereen vindt dit een goede ontwikkeling. Vrouwen zouden minder
betrokken zijn. Ze werken vaker parttime, hetgeen ongunstig is in een tijd
waarin een huisartsentekort dreigt. De status van het beroep zou dalen. Maar
is deze vrees gegrond?
Om deze vraag te beantwoorden is een kwalitatief onderzoek gedaan.
Informatie is verzameld door middel van een literatuurstudie en interviews
met vrouwelijke en mannelijke huisartsen.
De algemene vraagstelling luidt:
Hoe is toetreding van vrouwelijke (huis)artsen tot de geneeskunde verlopen,
is de jonge generatie vrouwelijke huisartsen een slag apart en hoe staat het
met hun participatie in de huisartsgeneeskunde?
Enerzijds is het de bedoeling een belangrijke historische ontwikkeling vast te
leggen, anderzijds, indien mocht blijken dat de jonge vrouwelijke huisartsen
anders in het vak staan en niet optimaal participeren, mogelijke oorzaken
hiervan aangeven en bespreken hoe hun participatie vergroot kan worden.
Immers de opmars van vrouwen lijkt niet meer te stuiten en ze zijn dus hard
nodig om de beroepsbeoefening in kwantitatief en kwalitatief opzicht veilig
te stellen.

Deel I – Literatuurstudie: inleiding, vraagstelling en methodiek
De literatuurstudie betreft de periode 1973, toen de huisartsopleiding 
officieel van start ging, tot 2003, de start van dit onderzoek. De specifieke
vragen zijn:
Hoe is de toetreding van vrouwen tot de medische wereld, met name de 
huisartsgeneeskunde, in de afgelopen dertig jaar verlopen? Welke maat-
schappelijke en (huisarts)geneeskundige ontwikkelingen hebben een rol
gespeeld in toename en positie van vrouwelijke huisartsen? Wat is er 
veranderd in de huisartsgeneeskundige beroepsbeoefening en hangt dit
samen met de toename van het aantal vrouwelijke huisartsen?
Voor het onderzoek is de algemene Nederlandse (huisarts)geneeskundige 
literatuur doorgenomen, omdat de verwachting was dat daarin het meest
over de feminisering van de geneeskunde geschreven zou zijn. Ook is van
relevante artikelen de literatuurlijst doorgenomen, waardoor weer nieuwe
artikelen of boeken zijn gevonden.
De ontwikkelingen in de maatschappij, in de geneeskunde en op het gebied
van vrouwen in de geneeskunde worden per periode van 10 jaar beschreven.
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Dit maakt het overzichtelijker, maar tevens kan hierdoor een vergelijking
gemaakt worden met de theorie van Becker over verschillende generaties met
ieder hun eigen kenmerken.
In de periode 1973-1982 waren het de vrouwen van de stille generatie (gebo-
ren 1930-1945) en de eersten van de vroege babyboomgeneratie (1946-1955),
die het beroep beoefenden of er in toetraden. In de periode 1983-1992 de
vrouwen van de vroege, maar ook de eersten van de late babyboomgeneratie
(1956-1970).
In de laatste periode, 1993-2002, de late babyboom vrouwen en de eersten
van de pragmatische generatie (1971-1980).

Resultaten literatuurstudie
Voorafgaand aan de eerste periode (1973-1982) was het, na de tweede
wereldoorlog, een tijd van hard werken en schaarste, weinig welvaart, met
het gezin als hoeksteen van de samenleving: de man verdiende het brood en
de vrouw had de zorg voor alle taken thuis.
De eerste periode van de literatuurstudie werd gekenmerkt door een drasti-
sche verandering in de maatschappij ten gevolge van de democratiserings-
beweging en de tweede feministische golf. Gelijke kansen voor mannen en
vrouwen was het devies. De arbeidsparticipatie van vrouwen nam toe, het
ideaal, dat de man de enige kostwinner was en dat de vrouw niet hoefde te
werken, werd verlaten. Meisjes volgden in toenemende mate middelbaar en
hoger onderwijs.
Het aantal mannelijke geneeskundestudenten was in deze periode twee 
keer zo hoog als het aantal vrouwelijke. Mede geïnspireerd door de 
vrouwenbeweging kwam de autoriteit van de dokter ter discussie te staan, 
de arts-patiëntrelatie moest gelijkwaardiger worden.
De huisartsgeneeskunde ontwikkelde zich en kreeg een centrale plaats in de
gezondheidszorg: de huisarts was de poortwachter voor de specialistische
geneeskunde. Het beroep werd nog op een traditionele wijze beoefend: 
solistisch, praktijk aan huis, vaak met een echtgenote als praktijkassistente en
achterwacht. Het was voor een vrouwelijke huisarts in die tijd niet gemakke-
lijk aan de slag te komen. Niet alleen had ze, als ze kinderen had, de verant-
woordelijkheid voor gezin en huishouden, maar ook waren er financiële
belemmeringen. Zo was het voor vrouwen haast niet mogelijk geld te lenen
om een praktijk te kopen en een loondienstverband bestond nog nauwelijks.
In het empirisch onderzoek zien we dat de vrouwen van de stille generatie
die in deze tijd het beroep beoefenden, zich ofwel vestigden en stapje voor
stapje een praktijk opbouwden, ofwel assistent werden voor een of enkele
dagen bij een solistisch werkende huisarts.

In de tweede periode, 1983-1992, is de werkgelegenheid afgenomen, ook in
de geneeskunde. De overheid streeft naar economische zelfstandigheid van
mannen en vrouwen en naar herverdeling van arbeid. Vrouwen werken veelal
in deeltijd en de hogere functies worden meestal door mannen bezet. Het
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arbeidsethos verandert, werken is niet meer het enige waar het om draait 
in het leven, vrije tijd is ook belangrijk.
Het aantal eerstejaars vrouwelijke geneeskundestudenten overstijgt het 
aantal mannelijke.

De huisartsgeneeskunde ontwikkelt zich voorspoedig, de eerste standaarden
worden gepresenteerd, de opleiding wordt uitgebreid naar 2 jaar. Voor vrou-
wen was het nog steeds niet gemakkelijk toe te treden tot het beroep, zeker
in deze economisch slechte tijd. Omdat de mannelijke artsen ook niet als huis-
arts aan de slag kwamen, beijverde men zich gezamenlijk voor deeltijdwerk
en praktijkverkleining. Maar ook de vrouwelijke artsen zelf strijden in VNVA
verband met vereende krachten voor het opheffen van allerlei wettelijke, 
fiscale en verzekeringstechnische belemmerende maatregelen.
Vanuit de Vrouwenhulpverleningsbeweging werd gepleit voor meer vrouwe-
lijke huisartsen en gynaecologen omdat die specifieke deskundigheden zou-
den hebben voor een betere gezondheidszorg voor vrouwen.
De vrouwelijke huisartsen van de vroege babyboomgeneratie kwamen iets
gemakkelijker in de huisartsgeneeskunde terecht, maar nog steeds was het
gangbare model een zelfstandige vestiging als solist of, als je een echtgenoot
had die huisarts was, als artsenduo.

In de laatste periode, 1993-2002, is de onderwijsachterstand van vrouwen
ingelopen. Veel vrouwen werken, maar meestal in deeltijd. In Nederland is
het anderhalfverdienersmodel gebruikelijk. Het gaat weer beter met de eco-
nomie. De geneeskundestudie is populair onder meisjes, bij jongens lijkt de
belangstelling af te nemen. Eind twintigste eeuw dreigt er een artsentekort.
Als een van de oorzaken ziet men het werken in deeltijd. Voor assistenten in
het ziekenhuis is er al een arbeidstijdverkorting ingevoerd, dat geeft veel pro-
blemen, en daar komt dan ook nog eens parttime werken bij. Bij de beroeps-
groep is het een heet hangijzer. Deels is het een organisatorisch probleem:
hoe krijg je de roosters rond? Maar het gaat ook over inzet en betrokken-
heid: hoe kun je een goede dokter zijn als je maar half werkt?
Hoewel het veranderde arbeidsethos hierin waarschijnlijk de ‘bron van het
kwaad’ is, lijken de vrouwelijke dokters in de discussies de schuld te krijgen.
De weerstand neemt gaande deze periode wat af en er worden oplossingen
bedacht in de sfeer van verkorting van de opleiding, taakherschikking, 
aanpassing van de werkorganisatie. Benadrukt wordt echter dat er een 
cultuuromslag moet komen. In de huisartsgeneeskunde wordt zonder veel
problemen een deeltijdopleiding mogelijk.
De werkdruk in de huisartsgeneeskunde neemt toe, de zittende huisartsen
zijn ontevreden over hun beloning, de poortwachtersrol staat ter discussie, de
jongere generatie wil op een andere manier weken, niet meer als solist, maar
liever in een samenwerkingsverband.
Vrouwenhulpverlening heet nu genderspecifieke gezondheidszorg. Er wordt
veel onderzoek gedaan naar sekseverschillen in beroepsbeoefening en naar
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sekseverschillen in ziekte en gezondheid.
De geneeskunde feminiseert getalsmatig, maar in de beroepsbeoefening is de
horizontale en verticale seksesegregatie nog niet verdwenen.
Vanzelfsprekende mannelijke en vrouwelijke rolpatronen spelen een belang-
rijke rol. Zo is in een aantal specialismen het percentage vrouwen nog zeer
klein en bekleden vrouwelijke artsen nog weinig invloedrijke posities in
beleid of bestuur. In de specialisaties waarin redelijk normale arbeidstijden
mogelijk zijn, zoals de huisartsgeneeskunde, komen meer vrouwen voor. Zij
combineren zorgtaken met werken als (huis)arts.
De eerste vrouwen van de late babyboomgeneratie hebben te maken gehad
met de slechte arbeidsmarkt en zijn pas na enige omzwervingen in de huis-
artsgeneeskunde terecht gekomen. De keuze in werkvormen is voor deze
generatie groter en dat geldt ook voor de volgende, de pragmatische genera-
tie die begin 21 e eeuw aan de slag gaat.

Conclusies literatuurstudie
Als antwoord op de onderzoeksvragen kan gezegd worden dat de toetreding
van vrouwen tot de huisartsgeneeskunde in de periode 1973-2002 door maat-
schappelijke ontwikkelingen is versneld en stap voor stap vergemakkelijkt.
Wetten werden aangepast om gelijke rechten voor vrouwen en mannen te
bewerkstelligen, het kostwinnersprincipe werd verlaten, fiscale maatregelen
werden genomen om mannen en vrouwen economisch zelfstandig te laten
worden. De onderwijsparticipatie van meisjes nam toe. Deeltijdwerk en 
-opleiding werden een recht in Nederland.
Het arbeidsethos veranderde, ook mannen kregen behoefte aan meer vrije
tijd. Zorgtaken zijn nog steeds de verantwoordelijkheid van moeders, maar
vaders nemen wat meer dan vroeger een deel van de zorg op zich.
Ook bijgedragen heeft een toename in de vraag naar huisartscapaciteit en
een verandering in de beroepsbeoefening zodat deeltijdopleiding en -werk
en werken in loondienst op grotere schaal mogelijk werd. De VNVA heeft een
belangrijke rol gespeeld in het opheffen van specifiek voor vrouwelijke artsen
geldende belemmeringen.
Al deze ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt dat het aantal 
vrouwelijke artsen is toegenomen en dat hun positie qua beroepsbeoefening
aanzienlijk verbeterd is.

De verschillende generaties vrouwelijke artsen hebben in vergelijking met
andere Nederlandse vrouwen zoals getypeerd door Becker, nagenoeg dezelf-
de ontwikkelingen doorgemaakt.
Het verrichten van betaalde arbeid was voor vrouwen van de stille generatie
met kleine kinderen niet gebruikelijk, maar vrouwelijke artsen hebben altijd
al meer met hun opleiding gedaan dan andere vrouwen. De vrouwen van de
vroege babyboomgeneratie waren het meest actief in het veranderen van
hun levensloop door het combineren van gezin en werk. De late babyboom-
generatie streefde een betere balans tussen werk en privé-leven na en de
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pragmatische generatie betreedt een arbeidsmarkt die door het herstel van
economische groei veel behoefte aan jonge werkkrachten heeft.

De grotendeels op ‘mannelijke’ leest geschoeide wijze van beroepsbeoefening
is, vooral door het veranderde arbeidsethos en de ervaren werkdruk, veran-
derd, waardoor het vak zodanig beoefend kan worden dat het goed te com-
bineren valt met andere verplichtingen. Het toenemend aantal vrouwen heeft
wellicht een aantal zaken, waaronder de mogelijkheid om de opleiding part-
time te doen en om in deeltijd te werken, versneld. De zorgtaken thuis zijn in
de regel nog steeds de verantwoordelijkheid van de vrouwelijke huisarts. Dit
brengt veelal met zich mee dat zij niet fulltime werkt.
Vrouwen participeren dus in toenemende mate in de huisartsgeneeskundige
praktijk, maar of de beroepscultuur hierdoor beïnvloed is, is de vraag. In een
‘mannelijke’ beroepscultuur bijvoorbeeld wordt parttime werken en onder-
breking van je carrière opgevat als een teken van je minder verantwoordelijk
voelen voor je werk, en dat lijkt nog steeds te spelen. Ook is een evenredige
vertegenwoordiging in de ‘hogere’ regionen van de huisartsgeneeskunde
vooralsnog niet gerealiseerd.

Deel II – Empirisch onderzoek: inleiding, vraagstelling en methodiek
Uit het literatuuronderzoek is geen bewijs gekomen dat het door de toename
van het aantal vrouwen minder goed gaat met de huisartsgeneeskunde, ook
het tekort aan huisartsen lijkt mee te vallen. Wel zijn zorgelijke geluiden over
de feminisering gesignaleerd. Gaat het hierbij om een probleem tussen gene-
raties of om het gegeven dat het vrouwen zijn die in toenemende mate het
beroep bevolken?
Wat is hiervan te merken bij de beroepsbeoefenaren zelf? Zijn de jonge vrou-
welijke huisartsen een slag apart? Gaan met de komst van al die vrouwelijke
huisartsen belangrijke waarden in het vak verloren?
Om deze vragen te beantwoorden is een empirisch onderzoek opgezet.
Gekozen is voor een kwalitatieve methode van onderzoek.
De specifieke onderzoeksvragen zijn:
Verschilt de jongere generatie vrouwelijke artsen wat keuze en passie voor
het vak, wat beroepsbeoefening en ambities en wat opvattingen over ont-
wikkelingen betreft, van haar oudere vrouwelijke collega’s en van mannelijke
huisartsen? Zo ja, in welk opzicht?
Beoogd wordt een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de variatie in
overwegingen en opvattingen betreffende verdeling van tijd tussen arbeid en
zorgverantwoordelijkheden, keuze voor en aantrekkelijkheid van het vak,
vorm en wijze van beroepsbeoefening, ambities en ontwikkelingen in het
vak, en wat daarin centrale begrippen zijn.
De gegevens ter beantwoording van de onderzoeksvragen werden verzameld
met behulp van interviews, waarin de gespreksonderwerpen van tevoren 
zijn bepaald. Uit de vier verschillende generaties van Becker werden 3 à 
4 vrouwelijke en ongeveer evenveel mannelijke huisartsen geïnterviewd, 

197



ruim 25 praktiserende huisartsen, afkomstig uit een steekproef van het NIVEL.
Om een scherper beeld te krijgen van de onaantrekkelijke kanten van het vak
leek het aangewezen ook enkele huisartsen te interviewen die voortijdig
gestopt zijn. Er zijn ongeveer evenveel ‘gestopte’ huisartsen (v/m) als praktise-
rende huisartsen (v/m) geïnterviewd uit dezelfde twee generaties (vroege en
late babyboom generatie), waardoor een vergelijking mogelijk wordt.
De interviews zijn gecodeerd en geanalyseerd. Een collega-onderzoeker heeft
een aantal interviews mee-gecodeerd. De codesystemen zijn vergeleken en
bleken in grote lijnen overeen te komen. Per hoofdvraag en subvragen is een
overzicht van de bevindingen gemaakt.
De verschillen en overeenkomsten zijn geanalyseerd vanuit de invalshoek: ver-
schilt de jongste generatie vrouwelijke huisartsen van de oudere generaties
vrouwen en/of van de generaties mannelijke huisartsen?

Resultaten empirisch onderzoek
De geïnterviewde jonge vrouwelijke huisartsen praten met veel enthousiasme
over hun vak, werk betekent nuttig zijn en gewaardeerd worden. In hoe hun
keuze tot stand is gekomen verschillen ze niet van hun oudere collega’s. Ze
vinden dezelfde aspecten aantrekkelijk: langdurig contact met patiënten,
afwisseling en veelzijdigheid, eigen baas zijn. Dat maakt het vak zo aantrek-
kelijk in vergelijking met werken in een ziekenhuis. Patiëntenzorg is hun
belangrijkste ambitie. Een goede tweede is onderwijs geven, maar weten-
schap bedrijven trekt hen niet aan. Ook op deze punten verschillen ze niet
van hun collega’s. De geïnterviewde jonge vrouwen voelen weinig voor
beleids- en bestuurstaken. Dat is ook niet de favoriete bezigheid van de 
oudere vrouwelijke huisartsen, al vinden die wel dat je je daaraan niet kunt
ontrekken.
De jongere generaties vrouwen en mannen verschillen van hun oudere 
collega’s (v/m) in hoe ze hun beroep willen beoefenen: niet fulltime en bij
voorkeur in een samenwerkingsverband.
Feitelijk blijken er onder alle geïnterviewden nog maar weinigen te zijn die
fulltime werken.
Degenen die in loondienst zijn willen op den duur zelfstandig werken.
Als de jonge vrouwelijke huisartsen (jonge) kinderen hebben, zijn zij meestal
degenen die de zorgverantwoordelijkheid hebben, maar daarin verschillen ze
niet van hun oudere vrouwelijke collega’s. Wel lijken de jongeren meer dan
de ouderen het werk zodanig in te richten dat het past bij de gezinsverant-
woordelijkheden. In deze groep geïnterviewden is niet gevonden dat de
jonge vrouwen het vak gekozen hebben omdat je er gemakkelijk parttime in
kunt werken.
Degenen die voortijdig met het vak gestopt zijn, hadden daar diverse 
redenen voor, o.a. het niet kunnen vinden van een praktijk, de aard van 
de problematiek in de huisartsgeneeskunde en de zwaarte van de beroeps-
beoefening. Dit laatste had voor sommige gestopte vrouwen de doorslag
gegeven: het beroep viel niet te combineren met gezinstaken.
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In hoe ze tegen ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde aankijken ver-
schillen de jonge vrouwelijke huisartsen, samen met hun mannelijke genera-
tiegenoten, op sommige punten van hun oudere collega’s. Dat gaat vooral
over de manier waarop het beroep beoefend wordt: parttime werken en het
fenomeen dienstenposten. De jongeren (v/m) vinden dat je zo ook een goede
dokter kan zijn, de ouderen zijn bang dat parttimers zich onvoldoende 
verantwoordelijk voelen en dat door de komst van de dienstenposten de
kwaliteit van zorg vermindert.
Alle geïnterviewden zijn het eens over de professionalisering en toegenomen
kwaliteit van de huisartsgeneeskunde. Ook vindt men elkaar in een afkeer
van de toegenomen bureaucratie en administratieve taken, het voelt als een
aantasting van de professionele autonomie. Voor sommige van de geïnter-
viewde ‘gestopte’ huisartsen (v/m) zijn dit soort zaken redenen geweest om
ermee te stoppen of in loondienst te gaan.
Enkele vrouwen van de oudere generaties zijn bezorgd dat datgene wat 
ze het liefste doen, ‘dokteren’, verloren gaat, door de bureaucratie, taak-
delegatie en de macht van de zorgverzekeraars.
Hoewel men meent dat het niet uitmaakt, een vrouwelijke of een mannelijke
huisarts, vinden allen dat er wel verschillen zijn op het gebied van communi-
catie, daadkracht, zorgzaamheid, besluitvaardigheid.
Het is goed dat er mannelijke en vrouwelijke dokters zijn, meent men, zodat
een patiënt kan kiezen. Een enkele jonge vrouwelijke huisarts heeft hier
moeite mee, ze wil geen selectie uit het patiëntenaanbod op het spreekuur
zien, maar allround blijven.

Conclusies empirisch onderzoek
De vraag: ‘Is de jongere generatie vrouwelijke huisartsen een slag apart 
vergeleken met haar oudere vrouwelijke collega’s en met mannelijke huis-
artsen?’ zou op grond van deze interviews met ‘nee’ beantwoord moeten
worden. Wat ze doen, wat ze belangrijk vinden, hoe ze tegen bepaalde ont-
wikkelingen aankijken, wat ze ambiëren: de jonge vrouwelijke huisartsen uit
dit onderzoek verschillen niet wezenlijk van hun oudere vrouwelijke of hun
mannelijke collega’s. Belangrijke waarden in het vak worden ook door hen
gekoesterd.
De bezorgdheid over hun betrokkenheid en inzet lijkt dus ook op grond van
het empirisch onderzoek niet terecht.

Sterke kanten en beperkingen
De literatuurstudie is beperkt tot de Nederlandse situatie, er wordt een 
overzicht gegeven van hoe er in Nederlandse boeken en tijdschriften over
vrouwelijke (huis)artsen in een periode van ongeveer 30 jaar geschreven
werd. In het empirisch onderzoek is geprobeerd een zo hoog mogelijke
betrouwbaarheid en validiteit te garanderen  
• door buiten de vastgestelde criteria geen selectie toe te passen bij de wer-

ving van respondenten,  
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• door net zo lang informatie te verzamelen tot er een verzadigingspunt
werd bereikt,  

• door een uniforme manier van interviewen en opname van de gesprekken 
op tape en 

• door gebruik te maken van een kwalitatief softwareprogramma, waardoor
andere onderzoekers betrokken konden worden bij de codering en analyse.

Of je werkelijk ‘meet’ wat je wilt ‘meten’ blijft echter een lastig punt als het
gaat om opvattingen en belevingen, die ook nog vaak in een (ver) verleden
liggen. Ook is in open interviews een recency effect niet uit te sluiten.

Slotbeschouwing
Een opvallend punt in het empirisch onderzoek is dat ook de geïnterviewden
zich zorgelijk uitlaten over de toename van het aantal vrouwen. ‘Ze voelen
zich te weinig verantwoordelijk, ze doen het er maar een beetje bij.’ Waar
komt dit vandaan?
Voor een deel speelt wellicht een generatieverschil. De ouderen zien dat het
beroep nu, door de verandering in het arbeidsethos, op een andere manier
beoefend wordt en zijn bang dat dit de patiëntenzorg niet ten goede komt.
Uit wat de geïnterviewde jonge huisartsen zeggen, is echter niet op te maken
dat men het vak er maar een beetje bij doet. Je zou dus hooguit kunnen zeg-
gen dat er wat beschikbaarheid betreft een generatieverschil is, maar niet
qua betrokkenheid.
Is er dan een genderverschil in het spel?
Vrouwen met kinderen hebben in de regel een dubbele verantwoordelijk-
heid: een zorgverantwoordelijkheid en een arbeidsverantwoordelijkheid. Ook
is gebleken dat de jonge generatie vrouwelijke huisartsen, onder invloed van
het veranderde arbeidsethos, eerder geneigd is het werk aan te passen aan
de gezinsverantwoordelijkheden dan andersom.
In de huisartsgeneeskunde is de manier waarop het beroep beoefend wordt
wel veranderd, maar de beroepscultuur heeft nog steeds een ‘mannelijk’
karakter. Dit betekent dat beroepsbeoefenaren beoordeeld worden naar de
maatstaven die in een dergelijke beroepscultuur gelden. En daarin past het
hebben van een dubbele verantwoordelijkheid niet. Werk hoort nummer 1 te
zijn en vóór alles te gaan. Dat kan iemand met een dubbele verantwoordelijk-
heid niet garanderen. Een toename van het aantal vrouwen wordt dan als
een bedreiging voor het voortbestaan van het beroep en de beroepscultuur
ervaren.
M.a.w. het zou best kunnen dat de oudere generaties huisartsen de jonge
vrouwelijke beroepsbeoefenaren niet in de beroepscultuur vinden passen. 
Dit betekent dat ze niet als volwaardig lid geaccepteerd worden binnen de
beroepsgroep. Zo komen ze niet tot hun recht en wordt er onvoldoende
gebruik gemaakt van hun inzet en kwaliteiten. Dit geldt nog sterker voor de
hidha’s, omdat die soms helemaal buiten de beroepsgroep gehouden worden.

De volwaardige participatie van vrouwen in de huisartsgeneeskunde wordt
dus in de weg gezeten door twee ‘obstakels’. De vanzelfsprekendheid waar-
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mee moeders de zorgverantwoordelijkheid thuis hebben en de ‘mannelijke’
huisartsgeneeskundige beroepscultuur, waarin werk voor alles gaat.
Hierin zal iets moeten veranderen, wil men wat vrouwen te bieden hebben
optimaal benutten.
Wat het eerste betreft: dit blijkt een hardnekkig fenomeen te zijn, waarin
heersende opvattingen over wat goed is voor kinderen en wie het meest
geschikt is om de kinderen op te voeden de belangrijkste rol spelen in het in
stand houden van de situatie, namelijk dat moeders blijven doen wat ze
doen: de zorgverantwoordelijkheid op zich nemen. De jonge generatie man-
nen en vrouwen zal krachtiger moeten verlangen dat werk wordt ingericht
op het hebben van een dubbele verantwoordelijkheid, zodat zowel vaders als
moeders hun zorgtaken kunnen combineren met beroepsarbeid.
Ook de beroepscultuur in de huisartsgeneeskunde is kennelijk niet gemakke-
lijk te veranderen, want ondanks de grote toestroom van vrouwen blijft de
cultuur nog steeds een mannelijk karakter houden.
Een verandering zal door de jonge generatie vrouwen en mannen zelf in
gang gezet moeten worden.
Het is in dit vak goed mogelijk werk-zorgarrangementen te realiseren waarin
rekening gehouden wordt met ieders persoonlijke situatie in een bepaalde
levensfase. De beroepsgroep moet ervoor zorgen dat jonge beroepsbeoefena-
ren bij het vak betrokken worden en blijven, ook al doen ze tijdelijk een stap-
je terug. Jonge vrouwen zullen meer hun eigen koers moeten varen en hun
werk moeten doen op een wijze die bij hen past, zodat hun kwaliteiten en
talenten zichtbaarder worden. Ze moeten hun ‘vrouwelijke’ waarden en 
normen inbrengen in de beroepscultuur. De vrouwelijke ‘minderheid’ in het
beroep is inmiddels groot genoeg om de cultuur te beïnvloeden. Ook zijn er
onder de beroepsbeoefenaren voldoende vrouwelijke huisartsen met ambitie
en talent voor wetenschap en bestuur, die beter tot hun recht komen wan-
neer er carrièrescenario’s ontwikkeld worden die aansluiten bij de levensloop
van jonge mensen.
Kortom het wordt tijd dat de jonge generatie beroepsbeoefenaren, samen
met de beroepsgroep, LHV en NHG, in actie komt en beleid ontwikkelt
gericht op de gevolgen van de veranderde samenstelling van de beroeps-
groep, het veranderde arbeidsethos en de wens van ouders om arbeid en
zorgtaken te combineren.

Aanbevelingen voor verder onderzoek
Vanwege het exploratieve karakter van het onderzoek kunnen de resultaten
niet gegeneraliseerd worden naar alle huisartsen. Een vervolgonderzoek zou
dan ook kunnen gaan over de mate waarin de gevonden verschillen en over-
eenkomsten voorkomen. Beweegredenen van jonge huisartsen om niet te
gaan praktiseren na voltooiing van de huisartsopleiding zou een ander onder-
werp van studie kunnen zijn. Ook zou het interessant zijn te onderzoeken of
de bevindingen t.a.v. de beroepscultuur eveneens voor andere specialisaties
en beroepen gelden.
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Summary
‘Female general practitioners, a class apart? 
Women’s entry and participation in general practice.’

Introduction and research questions
In the last decades of the 20th century the number of female medical
students increased steadily.
Currently there are more women than men graduating in medicine. It is even
being referred to as a feminization of medicine, meaning a numerical
increase of female physicians. In general practice the percentage of women
increased from 4% in 1973 to 30% in 2003.
However, not everyone welcomes this development. Women are assumed to
be less committed. They work part-time more often, which is undesirable if a
shortage of general practitioners is imminent. One fears that the status of the
profession will drop. But is this concern reasonable?
To answer this question we carried out a qualitative study. Information was
gathered by means of a search of the literature and through interviews with
female and male general practitioners (GPs).
The central research question is:
How did the entry of female physicians into medicine and general practice
proceed, is the new generation of female GPs a ‘class apart’, and how do they
participate in general practice?
On the one hand, the aim of the study is to record an important historical
development, and on the other, if we find that the young female GPs have a
different position in the profession and do not participate fully, to supply
possible explanations for this and to discuss how to increase their
participation. For it seems that women’s march into medicine can no longer
be stopped, and they are badly needed to qualitatively and quantitatively
safeguard professional practice.

Part I – Literature study: introduction, research questions and methods
We reviewed the literature from 1973 – the year in which the vocational
training for general practitioners started – till 2003, the beginning of this
study. The specific research questions are:
How did the entry of female physicians into medicine, in particular general
practice, proceed in this period? Which developments in society and
medicine/general practice played a role in the increase and position of female
GPs? What changes can be noticed in general practice and are they related to
the increase in numbers of female GPs?
We searched the general Dutch medical journals because it was here that we
expected to find most publications on the feminization of medicine. We also
searched the references lists of relevant articles in order to find other articles
or books.
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The developments in society, in medicine, and concerning women in medicine
are recorded per decade. This makes it easier to oversee the developments, as
well as enabling a comparison to be made with Becker’s theory on
generations and their characteristics.
In the period from 1973 till 1982, it was the women of the Silent Generation
(born 1930-1945) and the firstborn of the Early Baby Boom generation (born
1946-1955) who practised or entered the profession. In the 1983-1993 decade
it was the women of the Early Baby Boom generation, but also the firstborn
of the Late Baby Boom generation (born 1956-1970). In the last decade (1993-
2002) the women of the Late Baby Boom generation and the first of the
Pragmatic generation (born 1971-1980) entered the profession.

Results of the literature study
After World War II, in the period before the first decade of this study (1973-
1982), hard work was the norm, it was a time of scarcity and material wealth
was not common. The family was the cornerstone of society: the husband
earned the money and the wife cared for the family.
The first decade was characterized by a dramatic change in society due to the
Democratization movement and the Second Feminist wave. Equal
opportunities for men and women was the motto. Women’s participation in
labour increased. The ideal of the man as the sole breadwinner and the
woman who did not have to work was abandoned. More and more girls
benefited from middle and higher education.
In this period there were twice as many male medical students as female
students. Also inspired by the women’s movement, the authority of the
doctor started being questioned, the doctor-patient relationship needed to
become less hierarchical.
General practice developed and acquired a central position in health care: the
GP was the gatekeeper for specialist medicine.
The profession was still practised in the traditional way: solitary, own practice
at home, often with the partner as assistant, who would stay at home when
the doctor was on call. For a female GP it was not easy to find work in those
days. Not only was she responsible for the housekeeping and the family if she
had children, but there were also financial obstacles. It was practically
impossible for women to borrow money to buy a practice, while being
employed as a GP was a rare occurrence.
In the empirical study we found that the women of the Silent generation who
practiced in those days, either set up their own practice and built it up step by
step, or became an assistant to a GP working on his own for one or more
days.

In the second period, 1983-1992, employment levels in general dropped, as
they did in medicine. The government strives for economic independence of
men and women and the redistribution of labour. Women generally work
part-time and the higher-level positions are largely occupied by men. The
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work ethic changes, work is no longer the only thing that matters in life,
leisure time is also important.
The number of women who start their medical studies exceeds the number 
of men.
General practice prospers, the first Standards are presented, and vocational
training is extended from one year to two. For women it still was not easy to
practise, especially in these bad economic circumstances. Because male
physicians were also unable to find work as a GP, they joined forces to realize
part-time work and a reduction of practice size. But female doctors
themselves, united in the VNVA (the society for female physicians), also
fought for the repeal of several obstructive regulations in the areas of law,
taxes and insurances.
The ‘Vrouwenhulpverlening’ (women’s care provision) movement started to
advocate more female GPs and gynaecologists because they were considered
to have specific expertise necessary for providing better health care for
women.
The female GPs of the Early Baby Boom generation had a somewhat easier
start, but the standard remained being self-employed. Alternatively, if your
spouse was a GP, you worked together in a practice.

In the last period, 1993-2002, women no longer lagged behind in education.
Many women are employed, but mostly part-time. In the Netherlands the
usual model is the ‘one and a half breadwinner’: the husband working full-
time and the wife half-time.
The economy starts to improve. Studying medicine becomes popular among
women, while men seem
to lose interest.
At the end of the 20th century the prospect of a shortage of doctors looms.
Working part-time is considered to be partly responsible for this. Working
hours have been reduced for residents, which already is causing problems,
and on top of that part-time working is becoming more popular. This is a
sensitive issue for the established physicians. On the one hand the problem is
a logistic one: how to fill the duty roster. But concerns are also being
expressed about dedication and involvement: how can you be a good doctor
if you are only working half the time? Although the altered work ethic is
probably ‘the source of evil’, in debates it is the female doctors who seem to
get the blame.
Resistance gradually decreases in this period and solutions are considered like
shortening the training course, reshuffling duties, adjusting the organization
of work. But a cultural upheaval is certainly needed.
Work pressure in general practice is increasing, the established GPs are not
satisfied with their remuneration, the gatekeepers role is being questioned,
the younger generation wants to work in a different way, no longer on their
own, but rather in cooperation with others.
‘Women’s health care’ now is called gender-specific health care. A lot of
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research is being done on the subject of sex differences in practice and sex
differences in illness and health.
Medicine is becoming feminized in terms of numbers, but in practice the
horizontal and vertical sex segregation has not yet disappeared. The self-
evident male and female role patterns play an important part here. For
instance, in a number of specialisations the percentage of women is still very
low and women do not hold many influential posts in administration or
management.
More women are working in the specialisations in which fairly normal
working hours are common, like general practice. They combine caring duties
at home with practising as a doctor.
The first women of the Late Baby Boom generation were faced with an
adverse labour market and only settled down into general practice via
roundabout routes. The choices available for this generation in terms of
working arrangements have increased and this also applies to the next
generation – the Pragmatic generation – that starts working at the beginning
of the 21st century.

Conclusions of the literature study
In answer to the research questions, one can state that the entry of female
physicians into general practice in the period 1973 till 2002 has been
accelerated and gradually facilitated by developments in society. Laws were
amended to realize equal rights for women and men, the breadwinner
principle has been abandoned, fiscal measures were introduced to facilitate
economic independence for men and women. The participation of girls in
education increased. Part-time work and training became a right in the
Netherlands.
The work ethic changed, men also demanded more leisure time. Caring duties
still are the responsibility of mothers, but fathers, more than before, are
taking on some of the duties.
An increase in demand for GPs and a change in the way of practising, which
resulted in part-time work and training, and paid employment being available
on a larger scale, also helped. The VNVA played an important role in
eliminating hurdles specifically applicable to women.
All these developments made it possible for the number of female doctors to
increase, and greatly improved their position in professional practice.

The different generations of female physicians experienced more or less the
same developments in comparison with other Dutch women, as characterized
by Becker. A paid job was not common for women of the Silent generation
with small children, but female physicians have always made more use of
their training than other women.
The women of the Early Baby Boom generation were the most active in
changing their life course by combining family and work. The Late Baby Boom
generation aimed at a better balance between work and private life, and the
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Pragmatic generation is entering a labour market which has a strong need for
young workers as a result of economic recovery.

The traditional ‘male-focused’ way of practising has changed, especially as a
result of the altered work ethic and the work pressure experienced. As a
result, it is quite possible to practise the profession in combination with other
duties. The increased number of women has possibly played a role in
speeding things up in areas such as part-time vocational training and part-
time working.
As a rule, the caring duties at home still are the responsibility of the female
GP. This means that she generally does not work full-time.
So women are participating increasingly in general practice, but whether the
professional culture has been influenced as a result is questionable. In a ‘male’
professional culture for example, part-time working and interrupting one’s
career is viewed as a sign of being less committed to your job, and that still
seems to be the issue. Also, a proportional representation of the sexes has not
yet been realized in the ‘higher’ regions of general practice.

Part II – Empirical study: introduction, research questions and methods
In the literature study we found no evidence that general practice thrives any
less through the growth in the number of women, and neither does a
shortage of general practitioners appear to be imminent.
Nevertheless the feminization is a cause for concern. Is this a generation
problem or does it have something to do with the fact that women will soon
be dominating the profession? What can be observed among general
practitioners themselves? Are the young female GPs of today different? Are
essential values of the profession disappearing as all these female GPs enter?
In an attempt to answer these questions, we performed an empirical study. 
A qualitative research method was chosen.
The specific research questions are:
Is there a difference between the young generation of female GPs and her
older female colleagues or male GPs in terms of the choice of, and passion
for, the profession and the way of practising, and concerning their ambitions
and their views on developments? If so, in what way?
We aim to gain a complete view of the various reflections and ideas
concerning division of time between labour and care responsibilities; choice
of, and attractiveness of, the profession; the way of practising (form and
content); ambitions and developments in the profession; and of the central
notions concerning these.
In order to answer the research questions we gathered data by means of
interviews in which the topics were determined beforehand. Of the four
different generations of Becker 3 to 4 female and about as many male GPs
were interviewed, 26 practising GPs in total, from a sample of the NIVEL
(Netherlands Institute for Health Services Research).
To get a clearer view of the unattractive aspects of the profession, it seemed
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appropriate to interview some GPs who had prematurely stopped practising.
From the same two generations (Early Baby Boom and Late Baby Boom
generation) an equal number of GPs who had stopped prematurely (f/m) and
practising GPs (f/m) were interviewed. This made it possible to compare them.
The interviews were coded and analyzed. A fellow researcher also coded a
number of interviews. The code systems were compared and appeared to
correspond fairly well.
For each main question and sub-question, a summary of the results was made.
The differences and similarities were analyzed from the point of view of: does
the young generation of female GPs differ from the older generations of
women and/or from the generations of male GPs?

Results of the empirical study
The young female interviewees talk with great enthusiasm about their
profession. For them, work means being useful and appreciated. They do not
differ from their older colleagues concerning how they made their choice.
They find the same aspects attractive: long-term contact with patients, varied
and all round work, being one’s own boss. That makes the profession so
attractive compared with working in a hospital. Patient care is their most
important ambition, ahead of teaching, but they do not find research
attractive. In these aspects too, they are no different from their colleagues.
Duties in administration or management are not popular with the young
women interviewed. The older female GPs do not like these either, but they
do believe you cannot ignore these tasks.
The younger generations of women and men differ from their older
colleagues (f/m) in how they want to practise: not fulltime and preferably in
cooperation with colleagues and other disciplines. Actually, among all
interviewees, there appear to be only a few who still work full-time.
The ones who are employed want to become self-employed in the future.
If the young female GPs have (young) children, they are usually the ones who
bear responsibility for childcare, but regarding this aspect they do not differ
from their older female colleagues. However, it seems that the younger ones,
more than the older ones, organize their work in such a way that it fits
around their family responsibilities. Among this group of interviewees, we did
not find that the young women chose the profession because it is easy to
work part-time.
The ones who stopped prematurely had various reasons for doing so, e.g. not
being able to find a practice, the kind of problems one encounters in general
practice, and the severity of the job. This last aspect tipped the balance for
some of the women who had stopped prematurely: they were not able to
combine the job with family duties.
Concerning how they regard developments in general practice, the young
female GPs, together with the men of their generation, differ in some aspects
from their older colleagues. This is mainly related to the way the profession is
practised: part-time work and the phenomenon of the ‘duty post’. The young
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GPs (f/m) think it is also possible to be a good doctor this way, but the older
GPs are afraid that part-timers feel insufficiently responsible and that the
quality of care decreases with the introduction of the duty posts.
All interviewees agree upon the professionalism and increased quality of
general practice. They also share an aversion to the growing bureaucracy and
administrative duties; it feels to them like an impairment of their professional
autonomy. For some of the GPs (f/m) who had stopped prematurely, these
kinds of things caused them to stop altogether, or to find employment.
Some women of the older generations are concerned that what they prefer
doing – ‘doctoring’ – becomes undermined by the bureaucracy, task
delegation, and the power of the health insurance companies.
Although it is generally thought not to matter whether a GP is male or
female, all those interviewed believe there are differences in communication,
ability to act decisively, considerateness, resoluteness. The general opinion is
that it is a good thing that there are male and female doctors so that a
patient can choose. A few young female GPs view this as a problem, as they
do not want to treat just a selection of the total patient spectrum in surgery,
they want to stay all round.
The increased numbers of women entering the profession is associated
particularly with part-time working. Regarding this matter opinions differ.
‘Hopefully they will take their responsibility’, seems to be the attitude of
especially the older generation (f/m). Some young women would prefer not
to have too many women entering the profession, so that the male-female
ratio remains balanced.

Conclusions of the empirical study
The question: ‘Is the younger generation of female GPs a ‘class apart’
compared with her older female colleagues or with male GPs?’ should be
answered with a ‘No’ based on these interviews.
With regard to what they do, what they consider important, how they regard
certain developments, what their ambitions are, the young female GPs in this
study do not differ essentially from their older female or their male
colleagues. They also cherish important values in the profession.
So, also on account of the empirical study, the concern about involvement or
dedication does not seem justified.

Strengths and limitations
The study of the literature is limited to the Dutch situation. A summary is
given of the way in which female doctors/GPs were described in Dutch books
and journals during a 30 year period.
In the empirical study we tried to guarantee maximum reliability and validity
through:
• not applying any selection in recruiting the interviewees, other than the

fixed criteria;
• gathering information till saturation point was reached;
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• interviewing in a uniform manner and recording the interviews on tape;
• using a qualitative computer program in order to enable other researchers

to be involved in coding and analyzing the data.
However, whether one really ‘measures’ what one wants to ‘measure’ is a
difficult question when attitudes and experiences are involved, and which 
– on top of that – often concern events that occurred in the (distant) past.
Additionally, in open interviews a recency effect cannot be excluded.

Final discussion
A notable issue in the empirical study, however, is that the interviewees
themselves also express concern about the increase in numbers of women
entering the profession. ‘They don’t feel responsible enough; they do it on
the side.’ Where does this concern originate from?
Maybe it is partly a generation difference. The older ones experience a
change in the way the profession is being practised nowadays as a result of
the altered work ethic, and they are afraid that this harms patient care. But,
judging from what the interviewed young GPs say, one cannot conclude that
they are practising the profession ‘on the side’. So at most you might say that
there is a generation difference in availability, but not in involvement. Does a
gender difference then play a part?
As a rule, women with children are faced with a dual responsibility: a care
responsibility and a work responsibility. We also saw that the young
generation female GPs, influenced by the changed work ethic, rather tend to
adapt work around family responsibilities than the other way round.
Although in general practice the way the profession is practised has changed,
the professional culture still has a ‘male’ quality. This means that professionals
are being judged according to standards that are valid in such a male-
dominated culture. A dual responsibility does not fit in such a culture. Work
should be priority number one and come before everything else. Someone
with a dual responsibility cannot guarantee this. So an increase in the
numbers of women is experienced as a threat to the continuance of the
profession and its culture.
In other words, it could well be that the older generations of GPs consider
that the young female professionals do not fit in the professional culture. This
means that they are not accepted as full members of the profession. In this
way no justice is done to, and inappropriate use is made of, their dedication
and qualities. This applies even more to the so-called ‘hidha’s’ (GPs employed
by other GPs), because they are sometimes fully excluded from the profession.

So, full participation of women in general practice is hindered by two
obstacles:
the self-evident way in which mothers have care responsibilities at home, and
the ‘male’ professional culture in general practice, where work comes first.
These obstacles have to be eliminated if full use is to be made of what
women have to offer.
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With regard to the first issue: this appears to be a persistent phenomenon, in
which prevailing notions on what is good for children and who is best suited
to raise children play the most important part in maintaining the status quo,
namely that mothers keep doing what they do: taking the responsibility for
childcare. The young generation of men and women have to voice their
demands more strongly for work to be adapted to having a dual
responsibility, so that fathers and mothers can combine their caring duties
with work.
Also, the professional culture can obviously not be changed so easily since,
despite the huge influx of women, the culture still is male-dominated. A
change has to be brought about by the young generation of women and men
themselves. In this profession it is well possible to realize work-care
arrangements in which everyone’s personal situation in a certain phase of life
is taken into account.
The established professionals have to ensure that young professionals get
involved – and stay involved – in the profession, even when they take a
temporary step backwards. Young women will have to follow their own
chosen course and practise in a way which suits them, so that their qualities
and talents become more visible. They have to introduce their ‘female’ values
and norms into the professional culture. By now the female ‘minority’ in the
profession has grown sufficiently to affect the professional culture. Also,
among the professionals, there are enough female GPs with the ambition and
talent for research and administration, who will be done justice when career
scenarios are developed that are aligned with the life course of young people.
In short, the time has come for the young generation of professionals,
together with the established ones, LHV and NHG (the Dutch societies of GPs),
to begin to move and set out a course to meet the consequences of the
altered composition of the professional group, of the changed work ethic and
of the wishes of parents to combine work with caring duties.

Recommendations for future research
Due to the explorative character of this study, findings cannot be generalized
to the whole population of GPs. Future research might provide insight into
the extent to which the differences and similarities occur. Reasons given by
young GPs for not practising after completing their vocational training could
be another subject of study. Finally, it would be interesting to establish
whether the results concerning the professional culture also apply to other
specialisations and professions.
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Afkortingen
A.A. arts-assistent (specifieke beroepsopleiding tot huisarts)
aios arts in opleiding tot specialist (huisartsgeneeskunde)
agio assistent geneeskundige in opleiding
agnio assistent geneeskundige niet in opleiding
ANW avond-, nacht- en weekend diensten
CB Consultatiebureau
CCMS Centraal College Medische Specialismen
CHG College voor Huisartsgeneeskunde
CHVG College voor Huisartsgeneeskunde Verpleeghuisgeneeskunde

en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten
EBM Evidence Based Medicine
EU Europese Unie
EEG Europese Economische Gemeenschap
FTO Farmacotherapeutisch overleg
GU Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
hao huisartsopleider
haio huisarts in opleiding
hidha huisarts in dienst van een huisarts
HOED Huisartsen onder een dak
HRC Huisarts Registratie Commissie
HVRC Huisarts en Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehan-

dicapten Registratie Commissie
H&W Huisarts en Wetenschap
IOH Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde
KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der

Geneeskunst
LAD Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband
LAMDOA Landelijke Aktiegroep voor Medische Deeltijdopleiding en -

Arbeid
LBB Landelijke Belangenvereniging voor Basisartsen
LHOV Landelijke HuisartsOpleiders Vereniging
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
LOVAH Landelijk Organisatie Van Aspirant Huisartsen
MC Medisch Contact
MSRC Medisch Specialisten Registratie Commissie
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap
NHI Nederlands Huisartsen Instituut
NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
NTvG Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
RVZ Raad voor de Volksgezondheid & Zorg
SER Sociaal Economische Raad
SIGRA Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg

RegioAmsterdam
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SRC Specialisten Registratie Commissie
SWG Stichting Werkgelegenheid Geneeskundigen
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VGC Vrouwen GezondheidsCentrum
VHV Vrouwenhulpverlening
VIDO Vrouwen In De Overgang
VNVA Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen
VOS Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WVC Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
ZBO zelfstandig bestuursorgaan
ZN Zorgverzekeraars Nederland
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Bijlage 1 Generatietheorie Becker
Becker8;280-284 onderscheidt een aantal generaties die gelijktijdig bestaan in de huidige
Westerse wereld. De kern van zijn benadering is de veronderstelling dat gezamenlijke
ervaringen zoals een economische depressie, oorlog of culturele revolutie aan de basis
staan voor het vormen van een generatie. Hij noemt deze trendbreuken. Een genera-
tie is een clustering van cohorten die gekenmerkt worden door een specifieke histori-
sche ligging en door gemeenschappelijke kenmerken op individueel niveau (levens-
loop, waardenoriëntaties en gedragspatronen) en op systeemniveau (omvang en
samenstelling, generationele cultuur en generationele organisaties).
Een verklaring voor het ontstaan van generaties ligt bij een hypothese over
socialisatie: vooral in de formatieve periode (leeftijd van 10-25 jaar) verwerven leden
van cohorten kenmerken in de sfeer van waardenoriëntaties die lang beklijven en een
hypothese over relatieve schaarste: een cluster van cohorten kan een bepaald kenmerk
hebben verworven omdat de leden in hun formatieve periode over minder kansen
(economische bronnen, toegang tot onderwijs en arbeid) beschikten dan eerdere of
latere cohorten. Een tekort aan werkgelegenheid bijvoorbeeld kan een hele generatie
vertraging in de beroepsloopbaan bezorgen.

Generaties:
1. De Vooroorlogse generatie is geboren tussen 1910 en 1929, deze mensen maakten

de economische crisis van de dertiger jaren en massale werkloosheid mee. Je
maakte geen kritische opmerkingen uit angst je baan te verliezen. Na de oorlog
heeft deze generatie hard gewerkt om de maatschappij weer op te bouwen, met
optimisme want er was hoop op een betere maatschappij. Materiële vooruitgang
was nodig om ons te behoeden voor armoede en werkloosheid. De leden van deze
generatie zijn gesocialiseerd met nadruk op vertrouwen op jezelf en privacy.
Gehoorzaam, ijverig en opgewekt werken uit overtuiging, maar ook uit zelfbe-
houd. Conservatieve houding m.b.t. werk en familie.

2. De Stille generatie (1930-1945)
Deze generatie ontwikkelde een pragmatische houding t.o.v. het leven, verkrijgt
de substantiële bronnen door hard werken en kenmerkt zich door hoog arbeidse-
thos Deze generatie vond snel een baan en maakte vlot carrière; heeft het meest
geprofiteerd van de ‘gouden’ jaren tussen 1955 en 1965; stap voor stap werd deze
generatie economisch welvarender. Economisch succes en de acceptatie van waar-
den van de samenleving werden gecombineerd met een blindheid betreffende dis-
criminatie van vrouwen, buitenlanders en minderheidsgroeperingen. Oplossingen
voor maatschappelijke ongenoegens werden gezocht in beperkte hervormingen
binnen het raamwerk van de bestaande maatschappelijke orde. Deze generatie
vertoont de gebruikelijke levensloop voor mannen en vrouwen: voor de man was
arbeid het middelpunt en voor de vrouw het 3-fasenmodel: arbeid, gezinsfase,
terug naar arbeid. Dit is ook de generatie die in de jaren ‘80 de dienst uitmaakt in
de politiek met een harde, sceptische, pragmatische aanpak.
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3. De protest generatie of vroege babyboom generatie (1946-1954)
De leden van deze generatie waren omgeven met welvaart en vrede in hun for-
matieve periode. In hun ogen was er ruimte voor herverdeling van welvaart,
machtsdeling en uitbanning van discriminatie. Afzweren van de prestatiemoraal.
De culturele revolutie eind jaren zestig werd dan ook door deze generatie gedra-
gen. Deze generatie kon nog werk vinden in de zeventiger jaren, maar de carriè-
res verliepen langzamer en er waren perioden van werkloosheid; vaak hadden
man en vrouw beide een baan, samen goed voor een inkomen gelijk aan dat van
een lid van de stille generatie. De vrouwen van deze generatie waren het meest
actief in het veranderen van hun levensloop door het combineren van gezin en
werk. Het einde van de culturele revolutie heeft het emancipatieproces van vrou-
wen niet stil kunnen leggen, de economische recessie en de verstrakking van nor-
men hebben wel tot tempoverlies geleid. Met de protest generatie heeft het ik-
tijdperk zijn intrede gedaan, men heeft meer oog voor rechten dan voor plichten.

4. De verloren generatie, late babyboom generatie of generatie X (1955-1970)
Deze generatie had geen gunstige positie op de arbeidsmarkt, ze maakten de
laatste dagen van de culturele revolutie mee in hun formatieve periode: tussen
1973 en 1975 ebde de revolutie weg en eindigde de ‘permissieve’ maatschappij
met een rechtse terugslag, een law en order reactie en de opkomst van de no-
nonsense politiek. De prestatiemaatschappij deed zijn intrede. Tegelijkertijd was er
een economische wereldcrisis uitgebroken waarvan ze de gevolgen zouden mer-
ken als ze van school kwamen (vandaar de naam verloren generatie). Toch vonden
velen een baan of starten een eigen zaak. De verloren generatie is individualis-
tisch, realistisch en flexibel en gericht op zelfredzaamheid. De leden van deze
generatie delen waarden die duiden op persoonlijke ontwikkeling en betekenisvol
werk. Door verlies van vertrouwen in de politiek geven ze de voorkeur aan hun
privé-leven i.p.v. publieke participatie. Ze zijn minder gezagsuitdagend dan de
protest generatie, maar net zo vrijgevochten.
De stille generatie bezet de plaatsen van de jongeren. Een verkorting van de
werkweek zou in het voordeel van de verloren generatie zijn als dit zou leiden tot
herverdeling van banen. Belangrijke doelen die door de protest en de verloren
generatie zijn bereikt zijn de vrouwenbeweging en de stijgende participatie van
vrouwen in de publieke sfeer en op de arbeidsmarkt.

5. De Pragmatische generatie of Babybustgeneratie (1971-1980)
Een overwegend zakelijk, hardwerkende categorie van individuen. Het cohort dat
na 1970 geboren is betreedt een arbeidsmarkt die door het herstel van economi-
sche groei (economische trendbreuk rond 1985) veel behoefte aan jonge werk-
krachten heeft. Bovendien is het een klein cohort. Al met al heeft het een gunsti-
ge startpositie gekregen.

NB Becker deelde de leden van de stille generatie aanvankelijk in van 1930-1940, later werd dit

1945; de geboortejaren van de leden van de protest generatie waren 1940-1954 en werden

1946-1954363.
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Bijlage 2 Interviewvragen
Inleiding
Mijn onderzoek gaat over de loopbanen van vrouwelijke en mannelijke 
huisartsen in de afgelopen 30 jaar. Hoe bent u er toe gekomen het vak van
huisarts te kiezen, wat trok u er in aan? En bleek het ook zo aantrekkelijk te
zijn als u dacht? Hoe is de keuze voor de verhouding privé-werk tot stand
gekomen.
Het is mijn bedoeling verschillende generaties huisartsen te interviewen om te
kijken of er wat dit betreft verschillen zijn tussen de generaties en tussen
mannen en vrouwen.
Wat kun je hieruit leren voor de komende generatie om het vak aantrekkelijk
te houden?
Uiteraard wordt alles wat u zegt strikt vertrouwelijk behandeld; de onder-
zoekbevindingen worden geanonimiseerd gebruikt.

l a. U bent huisartsgeneeskunde gaan doen:
• wat trok u daarin aan (in die tijd)? 

(Andere richtingen overwogen? Waarom wel/niet gedaan?)
• wat was voor u minder aantrekkelijk?
• wat was doorslaggevend om voor de huisartsgeneeskunde te kiezen?

l b. Op welke wijze bent u uw beroep gaan uitoefenen
(solo, duo, als dan niet in samenwerkingsverband variërend van 
HOED tot GHC, zelfstandig of in loondienst):
• wat trok u daarin aan (Andere vormen overwogen? 

Waarom wel/niet gedaan?)
• wat was voor u minder aantrekkelijk?

l. c. Bleek een en ander ook zo aantrekkelijk als u van tevoren dacht?
Wat wel/niet?

II a. Ontwikkelingen. Afgelopen 30 jaar zie je allerlei ontwikkelingen in 
de huisartsgeneeskunde: vakinhoudelijk, in de wijze van beroeps-
beoefening, in de cultuur, in de positie van de huisarts, in de 
beoefenaren.
• wat zijn voor u de meest opvallende ontwikkelingen in het vak; 

hoe hebben die voor u persoonlijk in positieve of negatieve zin 
uitgewerkt? 
(de professionalisering (standaarden e.v.)/kwaliteitsborging; de 
verandering in werktijden, dienstenposten e.v.; de beroepscultuur; 
de bureaucratisering/regulering/rol van de zorgverzekeraars; 
taakdelegatie/praktijkondersteuning; de feminisering en m/v 
verschillen: wat merkt u daarvan?)
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II b. Hoe zou u het vak toen en nu karakteriseren. Waar stond/staat de 
huisartsgeneeskunde voor, is er een verschil tussen de huisarts van 
toen en die van nu?

III a. Naast het werken als huisarts zijn er nog andere dingen, bijvoorbeeld 
gezin, huishouden, liefhebberijen, ander werk of andere activiteiten. 
Daar moet tijd voor zijn: hoe is in uw situatie de verdeling van tijd 
tussen werk en andere dingen tot stand gekomen? (doorvragen: 
bewust keuzeproces vs. vanzelfsprekend; zou een andere constructie 
denkbaar geweest zijn?)
• wat waren voor u de voordelen om het zo te doen (maakt/heeft het 

bepaalde dingen (ambities) mogelijk (gemaakt)?)
• wat waren de nadelen (maakt/heeft het bepaalde dingen (ambities) 

onmogelijk (gemaakt)?)
III b. Hoe zou voor u de ideale verdeling zijn?

• evt.: wat is het belangrijkste in uw leven? zou u zonder werk kunnen?
• wat betekent werken voor u: waar staat het voor? hoeveel tijd mag 

werk in beslag nemen?

IV a. Terugblik: Hoe kijkt u terug op uw loopbaan en uw leven: is het 
gegaan zoals u het zich voorgesteld had (wat wel/niet)? 
Had u andere dingen willen doen?
Zou u, als u nu aan het begin van uw loopbaan zou staan, 
hetzelfde doen?
Zou er wat moeten veranderen in het vak om het voor u aantrekkelijk 
te houden?

IV b. Toekomst: Zijn er dingen binnen of buiten uw vak die u nog zou 
willen doen in de toekomst? Wat lijkt u daar aantrekkelijk/minder 
aantrekkelijk aan? Wat let u?
(Stoppen? Andere vorm, andere inhoud (onderwijs, onderzoek, 
bestuur/beleid)? )

Personalia: geboortedatum, huisartsopleiding, begin huisartsenloopbaan,
uren/dagen per week werkzaam; beroep partner, kinderen; evt. beroep
ouders.
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Bijlage 3 Coderingssysteem
generaties
veranderen om het aantrekkelijk te houden
ontwikkelingen vak

pensioenregeling
organisatie huisartsenzorg

administratie/bureaucratie
werktijden *
dienstenstructuur
regulering
taakdelegatie

Status(verandering)
cultuur
veranderingen in de patiëntenpopulatie
meer vrouwen

opvattingen over de komst van meer vrouwen in het vak
gevolgen voor ontwikkeling vak
gevolgen voor status vak
gevolgen voor arbeidstijd *

m/v verschillen
voorkeur patiënten voor m/v dokter
in de patiëntenzorg
als collega/beroepsbeoefenaar
algemeen

kwaliteit, functie huisarts, professionalisering
standaarden/protocollen

balans werk - privé, hoe wordt deze ervaren
parttime werken (redenen om) *
taakverdeling (m.b.t. kinderen, huishouden)
tijd voor relatie/hobby’s/sociaal leven e.d.
verdeling van tijd

privé wordt om werk geplooid
werk wordt om privé geplooid

betekenis werk
plezier
nieuwsgierig naar mensen/contact
inkomen
nuttig zijn/iets te bieden hebben/waardering
(persoonlijke) ontwikkeling

toekomst/ambities
beleid/bestuur
onderwijs/deskundigheidsbevordering
wetenschap
praktijk
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niet aantrekkelijk vak
(medisch) inhoudelijk

patiëntengedrag
claimcultuur/aansprakelijkheid

beroepsuitoefening
vast zitten
diensten doen
te weinig erkenning
praktijkvoering/(financieel) management

aantrekkelijk vak
beroepsuitoefening

parttime kunnen werken *
praktijkvoering/(financieel) management
werken in teamverband/samenwerken
niet in het ziekenhuis
autonomie/de baas zijn/eigen baas zijn
niet zo zwaar

(medisch) inhoudelijk
(langdurig) contact met mensen/mensen helpen
afwisseling en veelzijdigheid
(geneeskundige) breedte van het vak
dichtbij de maatschappij/mensen zijn zichzelf
autonomie van de patiënt bevorderen

sociale waardering (status, respect, aanzien)
inkomen
vrij besteedbare tijd

karakteristiek

TOELICHTING

codes met een sterretje* kunnen allemaal over ‘parttime werken’ gaan

• regulering:
- bijvoorbeeld preventietaken, screening e.d.

• administratie/bureaucratie:
- bijvoorbeeld de gevolgen van de nieuwe zorgverzekeringswet

• afwisseling en veelzijdigheid: 
- bijvoorbeeld verschillende patiëntengroepen of verschillende activiteiten 

(praten, snijden etc)
• (geneeskundige) breedte van het vak: 

- bijvoorbeeld je beoefent verschillende specialismen
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voorbeelden code ‘MEER VROUWEN’:
• opvattingen over de komst van meer vrouwen in het vak:

- ‘het is prima, het moet in evenwicht blijven – patiënten moeten kunnen
kiezen’;

- ‘het is niet gemakkelijk voor ze om werk en zorg te combineren’;
• gevolgen voor arbeidstijd: ‘meer parttimers’
• gevolgen voor status vak: ‘de standing wordt minder’
• gevolgen voor ontwikkeling vak: ‘zijn vrouwen wel geïnteresseerd in 

bestuurlijke zaken?’

• m/v verschillen
• algemeen: 

- ‘m/v verschillen persoons- of seksegebonden?’
• als collega/beroepsbeoefenaar: 

- ‘mannen op hoofdlijnen, vrouwen details’; 
- ‘vrouwen zijn geen ondernemer’;
- ‘mannen regelen hun zaken beter (financieel)’; 
- ‘vrouwen zijn introspectiever’

• in de patiëntenzorg:
- ‘vrouwen worden minder serieus genomen door patiënten, 

hebben minder autoriteit’;
- m/v verschillen in communicatieve en interactionele vaardigheden, 

in technische vaardigheden, in houding (grenzen stellen, 
zorgzaamheid vs. afstandelijkheid, laagdrempeligheid)
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Dankwoord
Het is er dan toch van gekomen. Toen ik bij klinische psychologie in Leiden en
daarna bij huisartsgeneeskunde werkte, kwam het van tijd tot tijd ter sprake:
promoveren. Ja, ik zou wel willen, maar geen tijd. Het andere werk ging
altijd voor. Op een goede dag in 2002, toen ik in afwachting van het nieuwe
hoofd gedurende enige tijd het hoofdenschap van de huisartsopleiding waar-
nam, kwam Bert Schadé mijn kamer binnen en zei: ‘Weet je wat jij straks

moet gaan doen: promoveren en wel hierop.’
Hij pakte een krijtje en kalkte de opzet van het
proefschrift op mijn schoolbord. 

Zonder Bert was dit proefschrift er niet
geweest. Hij zei altijd: ‘Je doet het voor je moe-
der.’ Nou, ik heb het voor Bert gedaan. Hij heeft
mij enorm gesteund en bemoedigd, ook in voor
hem moeilijke tijden. Ik ben hem daarvoor zeer
dankbaar. Ik vind het fantastisch en ik voel me
bevoorrecht dat ik in de laatste jaren van mijn
werkend leven de gelegenheid en de tijd heb
gekregen mij in een onderwerp, dat me na aan
het hart ligt, te verdiepen. Het voelt als de best
passende manier om mijn loopbaan bij de afde-
ling huisartsgeneeskunde af te ronden.

Meer dan 30 jaar heb ik, in inhoudelijke en organisatorische zin, meegewerkt
aan de ontwikkeling van de opleiding tot huisarts. Veel van wat in het eerste
deel van het proefschrift beschreven wordt, heb ik van de zijlijn meegemaakt.
Zo weet ik nog dat we ons in de jaren tachtig en
negentig druk maakten over het geringe aantal
vrouwelijke assistenten dat we in opleiding tot huis-
arts hadden, niet wetend dat dit een tiental jaren
later drastisch veranderd zou zijn.

Bij het onderzoek heb ik ook veel steun gekregen
van mijn tweede promotor Jozien Bensing en mijn
co-promotor Dick Willems. Jozien heeft me steeds
geholpen de lijn in de gaten te houden en het
geheel ‘op een hoger plan’ te tillen en Dick was
altijd bereid om stukken te lezen en me praktisch
van advies te dienen over hoe ik het het beste kon
aanpakken.
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Doordat ik tijdens de onderzoeksperiode een deel van mijn werktijd aan het
onderzoek heb mogen besteden, kwam er meer werk terecht bij het hoofd,
Margreet Wieringa. Zij heeft er nooit over geklaagd noch op aangedrongen
dat ik meer tijd aan de huisartsopleiding zou besteden. Ik heb dit zeer
gewaardeerd.

Mijn begeleidingscommissie, bestaande uit Toine Lagro, Lammert Hingstman,
Phil Heiligers, Olga Lackamp en Helen Koch, heeft flink wat tijd gestoken in
het becommentariëren van de teksten. Ik dank hen voor alle steunende en 
stimulerende opmerkingen en adviezen.
Lammert heeft er bovendien voor gezorgd dat er een adressenbestand
beschikbaar kwam voor de interviews en dat er enige cijfers over vrouwelijke
huisartsen in het proefschrift konden worden opgenomen. Mijn dank geldt
ook de bibliothecaressen en de researchassistenten van het NIVEL.

Alle huisartsen die bereid waren zich door mij te laten interviewen en de 
collega’s met wie ik een proefinterview heb gehouden, ben ik dank verschul-
digd. Het waren prettige gesprekken en ik vond het bijzonder dat mij een
kijkje gegund werd in hun leven en werk. Het heeft nog weer eens laten zien
hoe veelzijdig het vak is, hoe ieder het op haar of zijn eigen wijze en met
veel betrokkenheid beoefent, maar ook hoe ieder zich tevens verbonden
voelt met het kwaliteitsstreven van de huisartsen als groep.

Een aantal mensen van onze afdeling Huisartsgeneeskunde heeft me met ver-
schillende zaken geholpen. Myra van Zwieten met de opzet van de interview-
vragen en methodologische kwesties, Jolanda Habraken met de codering van
de interviewgegevens en met het onderzoeksproces in het algemeen, 
Henk Brouwer met PC perikelen. Technische en administratieve ondersteuning
heb ik gekregen van Bea Nelk, Agnes Egbers, Els Honing, Sonja de Jel, 
Kea de Jong, Chris Troost, Cora Vlietstra, Erik Beune en Ernst van der Wiele.
Marian Verheul maakte razendsnel leesbare tekst van alle op minidisk 
opgenomen interviews. Allemaal heel erg bedankt!

De leden van de promotiecommissie, Prof. Dr. Otto Bleker, Dr. Cisca Griffioen,
Prof. Dr. Toine Lagro-Janssen, Prof. Dr. Frans Meijman, Prof. Dr. Margreet
Wieringa-de Waard, dank ik voor hun bereidheid mijn manuscript te 
beoordelen.

Dank ook aan de vrouwelijke huisartsen onder mijn collega’s van de afdeling
die geposeerd hebben voor de omslag van het proefschrift. Ze hebben welis-
waar geen deel uitgemaakt van de onderzoeksgroep, maar het gaat wel over
hen!
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Velen in vrienden- en familiekring, op de afdeling, in het AMC en op de 
tennisbaan hebben in de afgelopen jaren belangstelling getoond voor hoe
het met mij en mijn proefschrift ging. Ik heb dat gewaardeerd. Het is me al
die tijd dat ik aan dit onderzoek heb gewerkt goed gegaan en ik heb er geen
moment spijt van gehad dat ik er aan begonnen ben.

Erg leuk vind ik het dat Annet Schmeets, een van de twee vrouwelijke artsen
uit de eerste opleidingsgroep die ik in 1976 begeleidde, en mijn nichtje
Dianne Nijman, die nog maar net begonnen is als huisarts, mijn paranimfen
zijn. En ook dat Lianne Postma de rol van feestregisseur op zich neemt en zo
mijn crea-nimf is.
Ten slotte dank ik mijn Ineke, dat ze er altijd was en dat ze, als ik daar
behoefte aan had, altijd direct bereid was stukken te lezen en mij feedback 
te geven.
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