
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Vrouwelijke huisartsen, een slag apart? : toetreding en participatie van vrouwen
in de huisartsgeneeskunde

van Zalinge, E.A.B.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Zalinge, E. A. B. (2008). Vrouwelijke huisartsen, een slag apart? : toetreding en
participatie van vrouwen in de huisartsgeneeskunde. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/vrouwelijke-huisartsen-een-slag-apart--toetreding-en-participatie-van-vrouwen-in-de-huisartsgeneeskunde(9e813c1c-f654-4143-9bca-bc2eae2769dd).html


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.
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* 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.
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