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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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