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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.
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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.
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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.
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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.
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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.

139



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).

141



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
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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

168



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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