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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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