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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.
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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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