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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

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

van Zalinge, E.A.B.

Publication date
2008

Link to publication

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

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

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

Download date:24 May 2023

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


8 Slotbeschouwing
Hoe is het met de participatie van de jonge vrouwelijke 
huisartsen in het beroep gesteld?

In dit hoofdstuk worden de bevindingen m.b.t. de onderzoeksvragen en de
conclusies samengevat.
Daarna volgen een beschouwing, een paragraaf gewijd aan de beperkingen
van dit onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek.

Onderzoeksvragen, bevindingen en conclusies

onderzoeksvragen
Hoe is de toetreding van vrouwen tot de medische wereld, met name de 
huisartsgeneeskunde, in de afgelopen dertig jaar verlopen?
Welke maatschappelijke en (huisarts)geneeskundige ontwikkelingen hebben
een rol gespeeld in toename en positie van vrouwelijke huisartsen?
Wat is er veranderd in de huisartsgeneeskundige beroepsbeoefening en
hangt dit samen met de toename van het aantal vrouwelijke huisartsen?
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?

bevindingen
Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat in de onderzochte periode
(1973-2003) onder invloed van de stijgende welvaart, de democratiserings-
beweging en de tweede feministische golf de deelname van meisjes aan 
middelbaar en hoger onderwijs toenam. Ook het aantal vrouwelijke genees-
kundestudenten groeide. Er waren in de zeventiger jaren voor vrouwelijke
artsen echter allerlei belemmeringen van financieel-juridische en verzeke-
ringstechnische aard om het beroep uit te oefenen. Langzamerhand ver-
beterde hun positie in de (huisarts)geneeskunde, mede dankzij acties van
vrouwelijke artsen.
Uit het literatuuronderzoek en uit de verhalen van de verschillende genera-
ties huisartsen (m/v) die geïnterviewd zijn (de stille, vroege babyboom, late
babyboom en pragmatische generatie), kan opgemaakt worden dat er een
geleidelijke verschuiving heeft plaatsgevonden in het arbeidsethos: men wilde
meer tijd voor het privéleven. Dit heeft, samen met een toename in de erva-
ren werkdruk, gevolgen gehad voor de wijze waarop het beroep van huisarts
beoefend wordt. De grotendeels op ‘mannelijke’ leest geschoeide wijze van
beroepsbeoefening is veranderd.
Het werken in deeltijd en de verandering in de dienstenstructuur zijn hier
uitingen van. Ook neemt het aantal solisten af en wordt er toenemend in een
samenwerkingsverband gewerkt. De meeste huisartsen werken zelfstandig,

173



maar de mogelijkheden om in loondienst te werken zijn toegenomen.
De verschillende maatschappelijke verbeteringen op het gebied van vrouwen-
arbeid en de veranderingen in de manier waarop het beroep van huisarts
beoefend kan worden, hebben het vak veel toegankelijker gemaakt voor
vrouwen die het willen combineren met zorgtaken. Het aantal vrouwelijke
huisartsen steeg van 4% in 1973 naar 30% in 2003.

Deze ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde roepen gemengde gevoelens
op. Ouderen (m/v) zijn bezorgd dat parttimers – veelal geassocieerd met
‘vrouwen’ – zich onvoldoende verantwoordelijk voelen en dat door de komst
van de dienstenposten de kwaliteit van zorg vermindert. De jongeren (m/v)
hebben hier geen moeite mee. Nagenoeg niemand van de geïnterviewden
blijkt overigens nog fulltime te werken.
Kenmerken van de huisartsgeneeskunde zoals persoonlijke, integrale en 
continue zorg worden nog steeds gekoesterd, alleen wordt hieraan door de
jongere generatie huisartsen (m/v) op een andere wijze gestalte gegeven.
Door de toegenomen mogelijkheden om informatie toegankelijk te maken
voor anderen en door een zorgvuldige overdracht, meent de huisarts van nu
het continue en persoonlijke karakter van de zorg te kunnen waarborgen,
ook als men parttime werkt of taken delegeert aan ondersteunend personeel.
De standaarden dragen hieraan bij – er zijn duidelijke richtlijnen voor het
handelen die overgedragen kunnen worden.

De behoefte aan zelfstandigheid en zeggenschap (eigen baas zijn) leeft sterk
onder de geïnterviewde huisartsen (m/v) van alle generaties – dit betekent
o.a. dat men liever niet in het ziekenhuis werkt.
Maar ook hieraan wordt een andere invulling gegeven: men werkt niet meer
als solist in een eigen (familie)onderneming, maar als zelfstandig werkende
maat met een of meer andere huisartsen in een samenwerkingsverband,
waarbij de ondernemerstaken verdeeld of gedelegeerd zijn. De meeste jonge-
re huisartsen (m/v) die in loondienst werken willen op den duur hun beroep
op zelfstandige wijze beoefenen.
Ook onveranderd door de generaties heen zijn de overige aspecten die men
aantrekkelijk aan het huisartsenvak vindt: het contact met de mensen, de
veelzijdigheid en de afwisseling. Van jong tot oud praat men met veel passie
over het werk. Iets betekenen voor mensen, nuttig zijn staat hoog in het
vaandel in alle generaties (m/v). Wat ambities betreft staat de patiëntenzorg
dan ook bovenaan, daarnaast vinden velen opleiden of onderwijzen aantrek-
kelijk, maar voor wetenschap bedrijven en besturen kunnen de meeste jonge
vrouwen niet warm lopen.
Unaniem heeft men een hekel aan de bureaucratie en de toegenomen 
administratie. Het wordt als een bedreiging van de autonomie ervaren en
gaat ten koste van de patiëntenzorg, meent men.
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Het nut van praktijkondersteuners en andere hulptroepen wordt ingezien,
maar sommige leden van de drie oudste generaties vrouwen zijn bang dat
men, als dit zo doorgaat, het zicht op bepaalde patiënten kwijt raakt.

Degenen die voortijdig gestopt zijn met werken als huisarts noemen ver-
schillende redenen hiervoor. Deels van praktische aard: geen werk kunnen
vinden in de huisartsgeneeskunde en de combinatie van werk en gezin, die
lastig te combineren was in die tijd. Deels samenhangend met de aard van de
problematiek, die men niet uitdagend genoeg vond, en de als zwaar ervaren
wijze van beroepsbeoefening.

De vrouwelijke huisartsen met kinderen hebben naast hun werk de verant-
woordelijkheid voor het gezin. Ook dat is door de generaties heen niet veran-
derd. In de meeste gevallen levert zij, en niet haar partner, werktijd in voor
kinderzorg. De vrouwen vinden dit vanzelfsprekend en voelen er zich niet
door belemmerd. De jongere mannelijke huisartsen nemen meer dan hun
oudere mannelijke collega’s een deel van de zorgtaken op zich.

Kortom, de geïnterviewde jonge vrouwen verschillen wat keuze en passie
voor het vak, beroepsbeoefening, ambities en opvattingen betreft nauwelijks
van de oudere generaties vrouwen.
Ze staan, samen met hun mannelijke generatiegenoten, welwillender tegen-
over deeltijdwerken, de nieuwe dienstenstructuur en praktijkondersteuning
dan de ouderen.
Wat man-vrouw verschillen betreft menen alle geïnterviewden (m/v) dat ver-
schillen tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen eerder persoons- dan
seksegebonden zijn. Dat neemt niet weg dat men denkt dat vrouwelijke huis-
artsen, kort samengevat, communicatiever en mannelijke daadkrachtiger zijn.
In opvattingen over de feminisering van de huisartsgeneeskunde onderschei-
den enkele jonge vrouwelijke huisartsen zich op een paar punten van hun
oudere seksegenoten en van mannen. Ze zouden graag zien dat er in de toe-
komst een evenwicht zou zijn tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen,
dus niet teveel vrouwen, en ook willen ze niet specifieke patiëntengroepen of
-problematiek toebedeeld krijgen omdat ze vrouw zijn.
De beroepscultuur is in de ogen van de oudere generaties vrouwen wel ver-
anderd door de toename van het aantal vrouwelijke huisartsen, maar er zijn
nog weinig vrouwen aan de top. Enkele jonge vrouwen voelen weinig aan-
sluiting bij hun oudere mannelijke collega’s.
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conclusies
Dankzij de toegenomen onderwijsparticipatie van meisjes is het aantal vrou-
welijke artsen in een periode van 30 jaar aanzienlijk toegenomen. Door
opheffing van maatregelen die beroepsarbeid van vrouwen belemmerden en
een toenemende vraag naar artsen is het deelnemen aan de beroepsbeoefe-
ning in de geneeskunde voor vrouwen gemakkelijker geworden. Onder
invloed van het veranderde arbeidsethos en de toegenomen werkdruk is de
op ‘mannelijke’ leest geschoeide huisartsgeneeskundige beroepsbeoefening
veranderd. De toename van het aantal vrouwelijke huisartsen heeft bepaalde
ontwikkelingen mogelijk versneld. In de huisartsgeneeskunde vormen vrou-
wen thans ongeveer een derde van de beroepsbeoefenaren. Het beroep kan
parttime beoefend worden, de overdracht van informatie is met de komst van
de computer en de standaarden vergemakkelijkt, er zijn meer samenwer-
kingsverbanden gekomen, de mogelijkheden om in loondienst te werken zijn
uitgebreid en het dienstdoen is veel minder belastend geworden voor het 
privéleven door de komst van de dienstenposten.
De geïnterviewde jonge vrouwelijke huisartsen doen net als hun oudere vrou-
welijke collega’s hun werk met veel toewijding. Patiëntenzorg is wat ze het
liefste doen.
De jonge generatie huisartsen (m/v) wil echter op een andere manier werken
dan de oudere generaties. De meesten werken niet fulltime, bij voorkeur niet
in hun eentje en hebben, als ze moeder zijn, het grootste deel van de zorg-
verantwoordelijkheid voor de kinderen op zich genomen.
Alle generaties (m/v) vinden dat de kwaliteit van zorg in de huisarts-
geneeskunde is toegenomen, maar ze hebben last van de bureaucratie en de
toenemende administratie. Het vermindert de tijd die aan patiëntenzorg
besteed kan worden en ze vinden het een aantasting van hun autonomie.
Niet voor niets vinden ze allemaal het eigen baas zijn een van de aantrekkelij-
ke kanten aan hun vak.
Niet alleen uit het literatuuronderzoek, maar ook uit het empirisch onderzoek
blijkt dat oudere mannelijke en vrouwelijke huisartsen, maar ook jongere
vrouwen zorgelijk doen over de feminisering, men is bang dat de jonge vrou-
wen het vak ‘er maar een beetje bij doen’.
Uit wat de geïnterviewde jonge vrouwen er zelf over zeggen blijkt dit niet
het geval te zijn. Ze zijn even ‘bezield’ als hun collega’s en participeren vol
enthousiasme in het vak.
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Beschouwing
Het lijkt dus alsof de jonge generatie vrouwelijke huisartsen anno 2007, nu
het grootste deel van de in het literatuuronderzoek genoemde problemen
zijn overwonnen, moeiteloos kan toetreden tot de huisartsgeneeskunde en
volwaardig opgenomen wordt in de huisartsengemeenschap.
Wat ze doen, wat ze belangrijk vinden, hoe ze tegen bepaalde ontwikkelin-
gen aankijken, wat ze ambiëren: de jonge vrouwelijke huisartsen uit dit
onderzoek verschillen niet wezenlijk van hun oudere of mannelijke collega’s.
Belangrijke waarden in het vak worden ook door hen gekoesterd.
De bezorgdheid over hun betrokkenheid en inzet lijkt dus ook op grond van
het empirisch onderzoek niet terecht. Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek
dat een aantal geïnterviewden de feminisering niet alleen maar als een 
positieve ontwikkeling ervaart. Niet dat men de jonge vrouwen geen goede
dokters vindt, integendeel, maar men is bang dat ze zich onvoldoende ver-
antwoordelijk voor het vak zullen voelen, dat je niet op ze kunt rekenen.
Men noemt zaken als: ‘Voelen ze zich wel verantwoordelijk (voor de praktijk,
voor de organisatie)?’, ‘Als je het er maar een beetje bij doet...’, ‘Ze zijn veel
te veel met andere dingen bezig, vakanties, vrije tijd en dergelijke.’, ‘Zijn ze 
niet wat al te gemakkelijk?’ Ook worden het parttime-werken en de nieuwe
dienstenstructuur genoemd, die de kwaliteit van zorg, naar de mening van
ouderen, niet ten goede komen.
Wat is er aan de hand? Is hier sprake van een generatiekloof: ‘vroeger was
alles beter’? Of spelen genderverschillen een rol – past het ‘jonge (parttime
werkende) vrouwvolk’ wel in de ‘mannelijke’ beroepscultuur?

generatieprobleem of genderprobleem?
Becker8;280-284 beschrijft de leden van de stille en de vroege babyboomgeneratie
als een groep mensen met een sterke maatschappelijke betrokkenheid, voor
wie het leven om werk draaide en die alle andere zaken in dienst van het
werk stelden. Dit beeld klopt met de verhalen van de oudere geïnterviewden,
ook van de ‘gestopte’ huisartsen: er was nauwelijks tijd voor andere dingen
dan werk en gezin in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Het
leven stond in dienst van het huisarts zijn.
Met de late babyboom en pragmatische generatie kwam het individualisme
en een behoefte aan zelfontplooiing op. De jongeren willen een evenwicht
tussen verplichtingen en vrije tijd.
Dit zou kunnen betekenen dat mensen minder tijd aan werk willen besteden,
maar het hoeft niet te betekenen dat men daardoor minder betrokken of
toegewijd is. Uit het onderzoek is in ieder geval niet gebleken dat de geïnter-
viewde jonge huisartsen het vak er maar een beetje bij doen. Deze generatie
lijkt net zo bezield te zijn als hun oudere collega’s. Dit zou te maken kunnen
hebben met hun socialisatie als arts299. Ook Winants341 en Batenburg342 noemen
dit fenomeen.
Je zou dus kunnen zeggen dat er in arbeidsethos wel een generatieverschil
gevonden is wat beschikbaarheid betreft, maar niet qua betrokkenheid.
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Maar of de verminderde beschikbaarheid van de jonge generatie nu werkelijk
het probleem is, valt te betwijfelen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste
geïnterviewden, ook de ouderen, zeer te spreken zijn over de kwaliteit van
de huisartsgeneeskunde, dat de meesten zelf parttime werken, ook de oude-
ren en dat bovendien een parttimer in de geneeskunde vaak niet minder uren
werkt dan een gemiddelde Nederlandse fulltime werknemer.

Gaat het dan meer over een genderprobleem?
In het literatuuronderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat het ‘manne-
lijke’ karakter van de beroepscultuur in de (huisarts)geneeskunde is veranderd
in de afgelopen 30 jaar.
Voor de oudere huisartsen (m/v) gelden nog steeds een aantal waarden van
de huisartsgeneeskundige beroepscultuur, die stammen uit een tijd waarin
het (gezins)leven geheel in dienst van het werk stond. Ze hebben deze bij
hun intrede in het vak meegekregen en geven ze door aan de jongere gene-
ratie. Zo ben je als huisarts verantwoordelijk voor de gezondheidszorg van
een groep mensen, dat betekent dat je zorgt dat er 24 uur per dag iemand
beschikbaar is waarop een beroep gedaan kan worden, privéomstandigheden
mogen hiermee niet interfereren. Je bent een allround huisarts, je staat voor
je eigen beslissingen en kunt aangesproken worden op je daden.
Ook uit het empirisch onderzoek blijkt dat in de beroepscultuur nog steeds
‘mannelijke’ waarden en normen gelden. Door een aantal geïnterviewde
vrouwen van de jongere generaties worden voorbeelden hiervan genoemd,
zoals discriminatie van vrouwen bij sollicitaties; denigrerende uitlatingen van
mannelijke collega’s: ‘als (80%) parttime werkende vrouw kan je geen goede
huisarts zijn’. Of opmerkingen in de trant van ‘dat gepraat van vrouwen lost
niks op, er moeten knopen doorgehakt worden en dat kan een man beter’.
Vrouwelijke huisartsen die soms het gevoel hebben niet als autoriteit gezien
te worden en te weinig respect van patiënten te krijgen, omdat ze vrouw
zijn. Verhalen over mannelijke collega’s die zich ‘stoerder’ voordoen dan ze
zijn en daarmee de vrouwelijke collega het gevoel geven ‘dom’ te zijn.
Ouderen die vinden dat de jongere generatie te gemakkelijk hun praktijken
verkopen aan de zorgverzekeraars en ‘loonslaven’ worden. Mannen die
menen dat vrouwen geen benul van geld of computers hebben.

Een groot deel van de vrouwelijke huisartsen werkt zelfstandig, maar niet
altijd fulltime. Ze zijn verantwoordelijk voor de patiëntenzorg en voor een
deel van het praktijkmanagement.
Als ze kinderen hebben, hebben ze in de regel een dubbele verantwoordelijk-
heid: een zorgverantwoordelijkheid en een arbeidsverantwoordelijkheid.
Tevens hebben we gezien dat de jonge generatie vrouwen, onder invloed van
het veranderde arbeidsethos, eerder geneigd is het werk aan te passen aan
de zorgverantwoordelijkheden dan andersom, terwijl de oudere vrouwelijke
huisartsen de gezinsverantwoordelijkheden om het werk heen plooiden.
Vanuit de theorie van Moss Kanter66;288 is dit laatste goed te begrijpen: een
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kleine minderheid is geneigd zich te conformeren aan de heersende cultuur.
Je moet vooral niet opvallen, want je wordt door de meerderheid dan al
gauw beoordeeld op je vrouw-zijn en niet op je functioneren. Hoe dan ook,
het hebben van een dubbele verantwoordelijkheid en het soms laten prevale-
ren van zorgverantwoordelijkheid boven arbeidsverantwoordelijkheid, past
niet in een ‘mannelijke’ beroepscultuur, waarin privézaken ondergeschikt aan
werk horen te zijn. Dit verklaart wellicht waarom jonge mannen, zoals we
gezien hebben, geneigd zijn hun werktijd uit te breiden zodra ze zich vesti-
gen en toetreden tot de beroepsgroep: je hoort er pas echt bij als je fulltime
werkt.

Hier komt bij dat er een groep huisartsen is die voor een of enkele dagen in
de week in loondienst van een andere huisarts werkt. Omdat ze maar tijdelijk
of voor een beperkt aantal uren per week in de praktijk werken, ligt het voor
de hand om de eenvoudige en routine klussen wat patiëntenproblematiek
betreft door hen te laten doen. Ze beoefenen het vak dan niet in de volle
breedte en raken minder ervaren op een aantal gebieden. Verder zijn ze
meestal niet verantwoordelijk voor allerlei zaken die met de praktijkvoering
te maken hebben. Ze hebben daar expliciet voor gekozen, omdat ze andere
verplichtingen hebben of andere dingen willen doen. Mogelijk dat dit wrijvin-
gen geeft, dat er toch verwacht wordt dat men meer betrokkenheid bij de
praktijkvoering toont. Andersom blijkt uit het onderzoek dat enkele hidha’s
het gevoel hebben er niet helemaal bij te horen. Ze worden niet geacht deel
te nemen aan de plaatselijke of regionale huisartsenorganisatie. Dus wellicht
wordt het ‘zich niet betrokken voelen’ versterkt door het ‘niet betrokken
worden’.
Voeg hierbij dat het merendeel van de hidha’s op dit moment vrouw is en de
associatie ‘(parttime werkende) vrouwen’ en ‘niet verantwoordelijk’ is snel
gemaakt. En dit wordt vervolgens veralgemeniseerd naar alle vrouwen, ook al
hebben ze geen kinderen, ook al werken ze zelfstandig en ook al is het aan-
tal zelfstandig gevestigde vrouwen twee keer zo groot als het aantal hidha’s.
Misschien dat daarom enkele van de geïnterviewde jonge vrouwen zeggen
moeite met ‘die parttimers’ te hebben. Ze hebben wellicht het gevoel dat zij
er op aangekeken worden dat sommige van hun seksegenoten zich maar
voor een deel van het huisartsenwerk verantwoordelijk maken. En misschien
voelen ze zich ook wel door hen in de steek gelaten.

In een ‘mannelijke’ beroepscultuur komt arbeidsverantwoordelijkheid eerst.
Verantwoordelijk zijn voor het werk in zijn volle omvang, dus niet alleen 
voor de volledige en continue patiëntenzorg, van eenvoudige tot complexe
problematiek, maar ook voor de volledige praktijkvoering van financiële
administratie, automatisering tot personeelsmanagement aan toe. Ook ben 
je mede verantwoordelijk voor het voortbestaan van de beroepsgroep en de
ontwikkeling van het beroep.
Beroepsbeoefenaren worden beoordeeld naar de maatstaven die in deze 
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cultuur gelden. En daarin past het hebben van verantwoordelijkheden op
twee fronten niet. Dit wordt als een bedreiging voor het voortbestaan van
het beroep en de beroepscultuur ervaren.
Dit betekent dat vrouwen niet als volwaardig lid geaccepteerd worden 
binnen de beroepsgroep.
Bovendien wordt, zoals uit het onderzoek blijkt, voor talenten en kwaliteiten
van vrouwelijke huisartsen, te weinig respect en waardering opgebracht,
omdat ze beoordeeld worden vanuit ‘mannelijke’ waarden en normen. Alles
bij elkaar maakt dit dat vrouwen niet volledig tot hun recht komen en dat er
onvoldoende gebruik gemaakt van hun inzet en kwaliteiten. Dit geldt nog
sterker voor de hidha’s, omdat die kennelijk soms helemaal buiten de
beroepsgroep worden gehouden.

De zorgen om te weinig betrokkenheid bij de jonge generatie vrouwelijke
huisartsen lijken dus niet zozeer voort te komen uit een ‘generatiekloof’,
maar veeleer te maken te hebben met het gegeven dat vrouwelijke huisarts-
en met kinderen een dubbele verantwoordelijkheid dragen, die in combinatie
met een geringere letterlijke of figuurlijke beschikbaarheid niet past binnen
een ‘mannelijke’ beroepscultuur.
Anders gezegd, de volwaardige participatie van vrouwen in de huisarts-
geneeskunde wordt in de weg gezeten door twee ‘obstakels’, die gemeen
hebben dat ze in de onderzochte periode niet of nauwelijks veranderd zijn,
ook al is de arbeidsparticipatie van vrouwen enorm toegenomen en ook al
bestaat de beroepsgroep huisartsen voor ruim een derde uit vrouwen. De
vanzelfsprekendheid waarmee moeders de zorgverantwoordelijkheid thuis op
zich nemen en de ‘mannelijke’ huisartsgeneeskundige beroepscultuur.
Hierin zal iets moeten veranderen om er voor te zorgen dat de jonge genera-
tie vrouwen met enthousiasme ontvangen wordt en volwaardig in de huis-
artsgeneeskunde participeert, nu en in de toekomst. Dat is van belang omdat
de huisartsgeneeskunde vrouwen op alle fronten nodig heeft, gegeven de
verwachte groei van het aantal vrouwelijke huisartsen in de komende tijd. Ze
zijn nodig om aan de toenemende vraag naar huisartsgeneeskundige hulp
tegemoet te komen, om toekomstige huisartsen op te leiden, om het vak ver-
der te ontwikkelen en om de belangen van de beroepsgroep te behartigen.
Hieronder een bespreking van deze twee fenomenen. Het ene heeft te
maken met algemene, in de maatschappij heersende, opvattingen over ambi-
ties en verantwoordelijkheden van vrouwen en mannen en het andere betreft
structurele en culturele aspecten van het huisartsenberoep.

opvattingen over ambities en verantwoordelijkheden van vrouwen en 
mannen
De deelname van vrouwen aan het arbeidsproces in Nederland is de afgelo-
pen tijd aanzienlijk toegenomen en gebeurt veelal in deeltijd. Hiernaast
neemt een vrouw, als ze moeder wordt, meestal het grootste deel van de
zorgverantwoordelijkheid op zich. Dat geldt ook voor de vrouwelijke huisarts-
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en, hoewel deze, als ze parttime werken, vaak net zoveel uren maken als een
gemiddelde fulltime werknemer in Nederland.

Over de combinatie kinderen en carrière maakt men zich, als het vrouwen
betreft, vanuit verschillende gezichtspunten zorgen.
‘Vrouwen stellen het krijgen van kinderen uit, met mogelijk nadelige maat-
schappelijke en biologische gevolgen298;343-345.’
‘Er worden te weinig kinderen geboren om de bevolking op peil te houden:
de verwachting is dat vrouwen de komende jaren gemiddeld 1,75 kind 
krijgen, terwijl 2,1 nodig is (CBS).’ ‘Zorgverantwoordelijkheden kunnen de
loopbanen van vrouwen belemmeren346;347.’
‘Het voldoen aan het ideaalbeeld van perfecte moeder, werkneemster en
partner breekt sommige vrouwen op348.’
Het is een kwestie die de gemoederen bezig houdt. Hebben vrouwen 
ambities en besteden ze de kinderzorg grotendeels uit, worden ze ontaarde
moeders gevonden. Gaan ze parttime werken als ze kinderen krijgen en 
zetten ze hun ambities op een lager pitje, worden ze niet als volwaardige
arbeidsparticipanten gezien. Willen ze geen kinderen, ‘zullen ze er later spijt
van krijgen’. Stoppen ze met werken als er kinderen komen, ‘hebben ze iets
uit te leggen’. Sommigen349 menen dat vrouwen parttime-banen kiezen,
omdat mannen en vrouwen anders over werk denken. Volgens anderen350 is
het geen keuze, maar werken vrouwen parttime om te voldoen aan het moe-
derschapsideaal: vrouwen moeten er ‘zijn’ voor hun kinderen. Hierdoor lijken
ze echter niet ambitieus, minder gemotiveerd en minder competent voor
betaalde arbeid dan mannen.

De Nederlandse overheid streeft naar financiële onafhankelijkheid voor 
iedere Nederlander. Dit betekent dat meer vrouwen moeten gaan werken en
dat vrouwen meer (uren) moeten gaan werken. De overheid tracht dit o.a. te
bereiken door te stimuleren dat vaders ook voor hun kinderen gaan zorgen,
door verlofregelingen en door voorzieningen op het gebied van kinderop-
vang.
In 2005 is ruim 42% van de vrouwen tussen de 15 en 65 economische zelf-
standig, en 68% van de mannen (www.CBS.nl). Ook is er nog steeds, na 
correctie voor een aantal zaken, een hardnekkig beloningsverschil in het
bedrijfleven tussen mannen en vrouwen van 7%297.

De tendens om zorg eerlijker te verdelen neemt af297. Het overheidsbeleid
heeft onvoldoende gewerkt351. In Nederland geldt het anderhalfverdieners-
model als ideaal, waarbij vrouwen een halve baan hebben en de zorgtaken
op zich nemen. Deze voorkeur geldt binnen de EU alleen voor Nederland
Volgens de Emancipatiemonitor297;351 is het aandeel economische zelfstandige
vrouwen in de periode 2002-05 vrijwel niet toegenomen en wint de opvat-
ting, dat het gezin er onder lijdt als de vrouw werkt, weer terrein, ook onder
jonge vrouwen. Hoewel steeds minder Nederlanders het bezwaarlijk vinden
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dat moeders werken, vindt een ruime meerderheid (m/v) een baan van 
2-3 dagen voor een moeder met niet schoolgaande kinderen ideaal.

Het komt er op neer dat een gelijkere verdeling binnen gezinnen wat arbeid,
zorg en huishouden betreft uitblijft.
Sommigen menen dat er onvoldoende financiële prikkels zijn. Als
Nederlandse beleidsmakers vinden dat de arbeidsparticipatie van vrouwen
omhoog moet, moet het economisch aantrekkelijk worden om meer uren te
gaan werken349. Zo zou een aantal belastingmaatregelen moeten veranderen.
Er wordt bijvoorbeeld nog steeds een ‘aanrechtsubsidie’ (de algemene hef-
fingskorting) gegeven die vrouwen van het werk houdt352.
Ook spreekt men van de glazen tussenwand, waar ouders tegenaan lopen bij
de taakverdeling353;354.
De Nederlandse Gezinsraad, thans gefuseerd met E-Quality, schrijft hierover355:
‘Of het anderhalfverdienersschap in gezinnen de norm zal blijven, is erg
afhankelijk van de mogelijkheden van vaders om hun arbeidstijd aan te 
passen aan hun gezinssituatie, de kwaliteit van de kinderopvang en verlof-
mogelijkheden. Een belangrijke belemmering voor moeders met school-
gaande kinderen om weer (meer) te gaan werken wordt gevormd door de
schooltijden. Buiten deze praktische obstakels is er nog een andere reden
waarom de arbeidsparticipatie van veel moeders relatief laag zal blijven: 
de breed gedragen opvatting dat opvang door vreemden niet goed is voor
kleine kinderen.’ In ‘Nederland werkt en moeder ook’352 wordt een aantal
aanbevelingen gedaan.

De deskundigen297;298;352;356 zijn het er over eens dat de heersende opvattingen
over werkende moeders en kinderopvang waarschijnlijk het grootste struikel-
blok zijn. Zolang je meent dat zorgen niks voor mannen is357, dat vrouwen ‘nu
eenmaal niet ambitieus’ zijn en dat zij het beste voor de kinderen kunnen
zorgen, krijgen noch mannen noch vrouwen de kans hun eigen keuzes te
maken. En verandert de ‘mannelijke’ beroepscultuur niet. De organisatie van
arbeid blijft zoals die is: ingericht op volledig beschikbare werknemers, die
geen andere verplichtingen hebben. Vrouwen nemen genoegen met een half
baantje en realiseren zich wellicht onvoldoende dat ze op deze manier finan-
cieel afhankelijk blijven en dat, als de partners uit elkaar gaan, zij het zijn die
meestal het gelag betalen – ook al ben je goed opgeleid, je hebt niet zomaar
een baan die voldoende inkomen genereert.

Wil men de vanzelfsprekendheid waarmee vrouwen de zorgtaken op zich
nemen doorbreken dan zullen naast verbeteringen op financieel en organisa-
torisch gebied de opvattingen beïnvloed moeten worden, ook wat arbeid
betreft. Een belangrijke opvatting is dat je, als je carrière wilt maken, fulltime
moet werken. Dit zorgt ervoor dat vaders niet parttime ‘mogen’ werken en
dat moeders geen carrière ‘kunnen’ maken. De arbeidsmoraal in bedrijven,
instellingen en beroepsgroepen zou veel meer in overeenstemming gebracht
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moeten worden met ontwikkelingen in de samenleving. Hier ligt een taak
voor de jonge mannen die aan hun loopbaan beginnen. Ook zij willen heel
graag meer vrije tijd en betrokken zijn bij de zorg voor hun kinderen. En niet
als ‘de meneer die ‘s zondags het vlees snijdt’. Maar als het eenmaal zover is,
doen ze, zoals we in het literatuuronderzoek hebben gezien, onder druk van
de heersende beroepscultuur concessies. Als zij en masse van hun werkgevers
verlangen dat ze de mogelijkheid krijgen om flexibel te werken om werk met
zorgtaken te kunnen combineren, zou dit een belangrijke eerste stap zijn.
De jonge vrouwen zouden zich af moeten vragen wat ze willen m.b.t. kinde-
ren en zorg. Niet iedereen voelt daar hetzelfde over. Er zijn vrouwen die geen
kinderwens hebben, er zijn vrouwen die niet een moederkloekgevoel hebben,
er zijn vrouwen die het heerlijk vinden om te zorgen. Men zou op moeten
houden elkaar voor te schrijven wat iedere vrouw zou moeten willen. 
En: moeders zouden hun partners meer kans moeten geven om te moederen.
De overheid tenslotte zou vaart moeten maken met voorzieningen en 
financiële prikkels.

structuur en cultuur van de huisartsgeneeskunde
Vroeger werd het huisartsenberoep maar op één manier beoefend. Parttime
huisartsen bestonden niet, omdat je, hoe groot je praktijk ook was, dag en
nacht verantwoordelijk was voor je patiëntengroep. Die verantwoordelijkheid
is er nog steeds, maar het is meer een collectieve geworden. Dat is door de
(mannelijke) huisartsen in de jaren vijftig van de vorige eeuw al ingezet, toen
men de weekenddiensten ging verdelen, en dat is langzamerhand uitgebreid.
De verantwoordelijkheid voor een patiëntenpopulatie kan nu over meerdere
huisartsen verdeeld zijn. Vandaag de dag is er geen dokter (m/v) meer die 
24 uur per dag beschikbaar is en de kans dat je als patiënt je eigen huisarts
treft als je op korte termijn hulp nodig hebt, is klein.
De zorgen over de feminisering lijken dan ook meer te maken hebben met
het dragen van een dubbele verantwoordelijkheid en minder met parttime
werken. In een ‘mannelijke’ beroepscultuur komt het werk op de eerste
plaats. Je bent, bij wijze van spreken, te allen tijde op afroep beschikbaar
voor je werk, wel binnen grenzen natuurlijk. Dat geeft het beroep status. 
Je trekt niet om 5 uur de deur achter je dicht, als het werk nog niet af is.
Iemand met een dubbele verantwoordelijkheid kan dit niet garanderen.
Daarnaast sta je als beroepsgroep voor een aantal taken op het gebied van
belangenbehartiging, nascholing en ontwikkeling van het vak. Als volwaardig
beroepsbeoefenaar ben je bereid een deel van je vrije tijd daarin te steken.
Jonge vrouwen hebben in een levensfase, waarin ze zorgverantwoordelijkhe-
den dragen, hier niet altijd ruimte voor. En daar wringt de schoen.
Het is opmerkelijk dat met de toename van het aantal vrouwelijke huisartsen
deze vanzelfsprekendheden uit een ‘mannelijke beroepscultuur’ nog niet ver-
dwenen zijn en plaats hebben gemaakt voor modernere opvattingen. Maar
misschien was het aantal vrouwelijke beroepsbeoefenaren nog niet groot
genoeg om een verandering te bewerkstelligen.
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Volgens Moss Kanter kan een minderheid de beroepscultuur beïnvloeden, als
die zo’n 35% van het totaal uitmaakt. Als dat zo is, zou het moment van
beïnvloeding thans aangebroken zijn.

– werk-zorgarrangementen
Als men alle beroepsbeoefenaren optimaal wil inzetten voor het beroep, zou-
den werkarrangementen gemaakt kunnen worden waarin rekening gehou-
den wordt met ieders persoonlijke situatie in een bepaalde levensfase. Voor
jonge vrouwen en mannen zal het, als ze kleine kinderen hebben, gedurende
een aantal jaren moeilijk zijn om volledig op twee fronten tegelijk te opere-
ren. Als hiervoor scenario’s bedacht worden waardoor men ervaring blijft
opdoen en bij het vak betrokken blijft, en tegelijkertijd zorgtaken kan ver-
richten, kan dit de patiëntenzorg en de ontwikkeling van het vak alleen maar
ten goede komen. Immers op het moment dat er weer meer tijd is, kunnen
deze collega’s gestimuleerd worden om de verantwoordelijkheid voor het vak
ook op andere terreinen te nemen en kan de beroepsgroep profiteren van de
levenservaring die intussen is opgedaan. Dit geldt ook voor de huisartsen die
niet voor een zelfstandige beroepsbeoefening kiezen. Zij moeten niet buiten-
gesloten, maar juist actief betrokken worden bij de ontwikkelingen in de
beroepsgroep op een wijze die past bij hun situatie.

In een editorial in de British Journal of General Practice benadrukt Howe5 het
belang van het scheppen van condities waaronder het mogelijk wordt dat
wat dokters te bieden hebben op elk moment in hun loopbaan voldoende
benut wordt. Dit wordt ook aanbevolen in een rapport van het NIVEL327: 
vrouwelijke artsen prefereren een geïntegreerd loopbaanperspectief waar-
binnen professionele en persoonlijk ambities verenigbaar zijn. Een concrete
uitwerking is te vinden op de website www.artsenvandetoekomst.nl. Hier
wordt een project beschreven dat als doel heeft goede voorbeelden te ver-
zamelen op het vlak van flexibele arrangementen in de beroepsbeoefening
onder huisartsen en medisch specialisten.
De VNVA ‘acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten
optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de
gezondheidszorg kunnen innemen’ (www.vnva.nl). Ze beijvert zich o.a.358 voor
flexibelere werktijden en uitbreiding van naschoolse opvang.
De KNMG (www.knmg.nl) heeft een loopbaanbureau dat individuele advie-
zen geeft en workshops organiseert. ‘Het belangrijkste uitgangspunt bij de
ondersteuning is het vinden van de juiste balans tussen de ontwikkeling als
medicus en het privéleven. Als deze balans in evenwicht is, zal sprake zijn van
meer motivatie, vitaliteit, inzet, medeverantwoordelijkheid, creativiteit en
productiviteit.’

Als verschillende werk-zorgarrangementen mogelijk en gebruikelijk worden
voor vrouwen én mannen, waarin, toegesneden op de eigen situatie, 
kinderzorg en werk gecombineerd kunnen worden, vergroot dit de kans 
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dat vrouwen meer uren gaan werken en mannen meer zorgtaken op zich
nemen. De huisartsenverenigingen, LHV en NHG, zouden zich hiervoor in
moeten zetten, maar binnen de beroepsgroep zelf kan men op locaal of
regionaal niveau elkaar hierin ook steunen.

– vrouwelijke talenten
Om te bevorderen dat vrouwen binnen de huisartsgeneeskunde hun talenten
kunnen ontplooien moet de ‘mannelijke’ beroepscultuur veranderen. Deze
verandering zal vooral door de jonge generatie op gang gebracht moeten
worden. Een verdere toename van het aantal vrouwen zal hierbij zeker 
helpen, maar het is aan de jonge vrouwelijke huisartsen zelf om actief 
hun eigen kwaliteiten te laten zien en zich niet te laten imponeren door
‘mannelijk’ gedrag of opvattingen. Ze moeten ervoor zorgen dat ook 
‘vrouwelijke’ waarden en normen geïncorporeerd en gerespecteerd worden
in de beroepscultuur.
Zoals uit het onderzoek bleek, rapporteren ze allemaal dat ze een gedegen
opleiding genoten hebben, communicatief goed geschoold zijn, kwaliteit
(EBM, standaarden) hoog in het vaandel hebben en sociaal vaardig zijn. Ze
willen graag samenwerken met collega huisartsen, maar ook met andere 
disciplines en worden als toegankelijker beleefd door bepaalde patiënten-
groepen dan mannelijke huisartsen. In een tijd van klantgericht werken in de
gezondheidszorg, behoefte aan meer service en toenemende concurrentie
tussen gezondheidswerkers een pré. Zo is onlangs weer gebleken320;359 dat
patiënten vooral behoefte hebben aan een deskundige en meelevende huis-
arts, die liefst voor langere tijd hun vertrouwenspersoon is.
• Aan de voorkeur van patiënten voor een vrouwelijke of mannelijke huisarts,

waarvan door de geïnterviewden gewag werd gemaakt, kan in het kader
van patiëntgericht werken tegemoet gekomen worden. Maar als je als
vrouw het wenselijk vindt jouw ervaring als huisarts zo breed mogelijk te
houden, kun je er zelf voor zorgen dat de gewoonte om vrouwen bij de
vrouwelijke arts en mannelijke bij de mannelijke collega te boeken, door-
broken wordt.

• Als het meer in de beroepscultuur van vrouwen past om vaker te overleg-
gen met collega’s of andere disciplines, zoals uit het onderzoek bleek, zou-
den ze zich niet moeten laten weerhouden door ‘mannelijke’ waarden als:
je bent in je eentje verantwoordelijk. Dat ben je natuurlijk wel, maar twee
weten meer dan een – het kan de kwaliteit van zorg alleen maar ten goede
komen.

• Als een vrouwelijke huisarts meer tijd nodig heeft voor een consult, om wat
voor reden dan ook, moet ze het zo organiseren dat ze die tijd kan nemen.
Een taakverdeling binnen een praktijk die, zoals we gezien hebben, in stand
gehouden wordt op grond van stereotiepe rolpatronen en niet op grond
van individuele kwaliteiten, kan doorbroken worden.

M.a.w. de jonge vrouwelijke huisartsen moeten hun eigen plek innemen. Ze
hebben de huisartsgeneeskunde en de patiëntenzorg veel te bieden. Niet
voor niets hebben ze een vak gekozen waarin je ‘eigen baas’ kunt zijn!
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– carrière
In de huisartsenwereld maakt men nauwelijks carrière in de gebruikelijke zin.
Je bent huisarts en doet er dingen naast op het vlak van lokaal of regionaal
bestuur, in het nascholingscircuit; je specialiseert je als kaderarts, je geeft les
aan studenten; je zet praktijkprojecten op. Of je neemt er een baan bij als
docent of onderzoeker bij een afdeling huisartsgeneeskunde van een UMC.
Daarnaast zijn er ‘hoge’ functies als hoogleraar, voorzitter of lid van genees-
kundige gremia die je kunt ambiëren.
In de groep geïnterviewden hebben we gezien dat de jongere vrouwen, als
ze kinderen hebben, nauwelijks toekomen aan andere dingen dan zorgen en
praktiseren. De oudere generaties vrouwen gaan meer op de mannen lijken
wat werkpatroon, werkuren en nevenactiviteiten betreft. De ‘schade’ wordt
als het ware enigszins ingehaald.
Om vrouwen ook op deze terreinen volwaardig mee te laten doen, moet men
er voor zorgen dat de jonge vrouwen bij de beleidsmatige en inhoudelijke
ontwikkeling van het vak betrokken blijven en geen ervaringsachterstand
oplopen.
Een struikelblok kan zijn dat op bestuurs- en wetenschappelijk niveau 
veelal op een ‘mannelijke’ manier gewerkt wordt, waarin vrouwen zich niet
altijd thuis voelen en waarvan geen stimulans tot deelname uitgaat. Maar,
vrouwen moeten ook wat dit betreft zichzelf niet onderschatten. Er zijn
genoeg vrouwen die talenten op dit gebied hebben of hierin vaardigheden
kunnen ontwikkelen. Met vereende krachten moet het lukken om ook in
deze kringen de cultuur te veranderen
Een ander struikelblok is dat als iemand carrière wil maken in het bestuurlijke
of academische, men opgevallen moet zijn op die terreinen. Het gaat dan 
om functies als hoogleraar huisartsgeneeskunde, hoofd huisartsopleiding of
senioronderzoekers en als bestuurder bij KNMG, LHV en NHG e.d.
Zo zijn van de ca. 25 hoogleraren in de huisartsgeneeskunde er in 2007 slechts
drie vrouw. Ook in bestuursfuncties zijn vrouwen in de minderheid. Het LHV-
bestuur bestaat, aldus hun website, thans (2007) uit vier mannen van rond de
50 en één jonge vrouw.
Het blijkt dat parttime-werkenden, of mensen die de carrière onderbroken
hebben en pas laat gepromoveerd zijn, minder snel stijgen op de carrièrelad-
der360. Je kunt hierbij uiteraard vraagtekens zetten of dit terecht is. Een Britse
onderzoekster361 vraagt zich af of er geen andere maten voor kwaliteit of
excellentie zijn dan lange uren maken, lid zijn van allerlei commissies en
onderzoeksartikelen produceren. En Keizer362 meent dat het, vanuit een 
genderoptiek, onlogisch is om van mensen de grootste investering tussen 
hun dertigste en 45 e te vragen, omdat dat de tijd is waarin een gezin een
investering vraagt.
Het zou ook hier aangewezen zijn scenario’s te bedenken waarin vrouwen,
passend bij hun levensloop, op een zelf gekozen tijdstip ‘carrière’ kunnen
maken binnen de huisartsenwereld. Misschien ligt hier een taak voor de huis-
artsopleidingen. Al tijdens de opleiding zou men talenten kunnen ‘scouten’
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en de aanstaande huisartsen helpen die verder te ontwikkelen tijdens en na
de opleiding.

– beleid binnen de huisartsgeneeskunde
Zoals blijkt uit de website, heeft het NHG een adviesgroep ‘Vrouwen en huis-
artsgeneeskunde’, bestaande uit gepromoveerde vrouwen, die zich richt op
de doorstroom van vrouwelijke huisartsen in leidinggevende posities, seks-
especifieke geneeskunde en de gevolgen van het toenemende aantal vrouwe-
lijke huisartsen voor de beroepsbeoefening en voor het beroep als geheel.
Op de LHV website is geen informatie te vinden over specifieke aandacht
voor veranderingen in de beroepscultuur of voor het combineren van werk en
zorgtaken. Wel noemt men de jonge huisartsen van groot belang. Bij de
bestuurders in de huisartsenwereld lijkt er dus niet veel aandacht te zijn voor
de gevolgen van de veranderde samenstelling van de beroepsgroep, het 
veranderde arbeidsethos en de wens van ouders om arbeid en zorgtaken te
combineren.
Dat zagen we ook al in het literatuuronderzoek. Het instellen van een advies-
groep bestaande uit de vrouwelijke huisartsen doet erg denken aan de com-
missies die 25 jaar geleden op aandrang van vrouwen door KNMG en LHV in
het leven werden geroepen. Hierdoor hoefden de ‘heren’ zich niet meer druk
te maken over ‘het probleem van de vrouwelijke arts’.
Het was echter toen niet, en het is nog steeds niet, ‘het probleem van de
vrouw’. Integendeel het betreft vanzelfsprekendheden in verdeling van
arbeid en zorgtaken. En dat gaat zowel mannen als vrouwen aan. Voor een
verandering in de ‘mannelijke’ beroepscultuur en in de opvattingen over
arbeids- en zorgverantwoordelijkheden zijn alle betrokkenen nodig.
Het wordt tijd dat de jonge generatie beroepsbeoefenaren, samen met de
beroepsgroep, LHV en NHG, in actie komt om er voor te zorgen dat de jonge
generatie huisartsen optimaal kan participeren en zich thuis kan voelen in het
beroep en dat goed gebruik gemaakt wordt van het hele scala aan kwalitei-
ten en talenten dat vrouwen en mannen met zich meebrengen. Dit kan de
patiëntenzorg alleen maar ten goede komen.
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Sterke kanten en beperkingen van dit onderzoek

literatuuronderzoek
In de literatuurstudie is ervoor gekozen alleen de Nederlandse situatie te
beschrijven, een vergelijking met het buitenland is hierdoor niet mogelijk. 
Er wordt een historisch beeld geschetst van de ontwikkelingen m.b.t. vrouwe-
lijke (huis)artsen over een periode van ongeveer 30 jaar, zoals die in
Nederlandse boeken en tijdschriften beschreven werd. Dit overzicht heeft
echter niet de pretentie een historische analyse te zijn.

empirisch onderzoek

– betrouwbaarheid en validiteit
In het empirisch onderzoek is geprobeerd een zo hoog mogelijke betrouw-
baarheid en validiteit te garanderen door een aantal ‘maatregelen’.
• Buiten de vastgestelde criteria is geen selectie toegepast bij de werving van

geïnterviewden.
• Geprobeerd is de vragen op een uniforme manier te stellen en suggestieve

vragen zoveel mogelijk te vermijden, toch zal dit niet altijd voorkomen zijn.
De vraag over hoe men tegen ontwikkelingen in het vak aankeek is niet
door allen even uitgebreid beantwoord. Soms is doorgevraagd, maar soms
ook niet, o.a. afhankelijk van de beschikbare tijd.

• Alle gesprekken zijn op een geluidsdrager opgenomen, waardoor de 
controleerbaarheid is toegenomen.

• Er is systematisch gereflecteerd op de rol van de onderzoeker.
• Er is net zo lang informatie verzameld tot er een verzadigingspunt werd

bereikt. Er werden 26 interviews met praktiserende en 18 met ‘gestopte’ 
huisartsen gehouden. Meer interviews per categorie zou niet veel extra 
informatie opleveren. Uiteraard is dit een subjectief oordeel.

• Er is gebruik gemaakt van een kwalitatief softwareprogramma, waardoor
andere onderzoekers betrokken konden worden bij de codering en analyse.
Zo is bij de indeling in categorieën een collega onderzoeker betrokken.
Deze heeft onafhankelijk een eigen codering gemaakt. Vervolgens is het
coderingssysteem van de onderzoeker vergeleken met dat van de collega,
discrepanties zijn besproken en zo is een definitief coderingssysteem tot
stand gekomen. Bij de analyse zijn de bevindingen gecontroleerd door een
van de begeleiders van het onderzoek.

Of je werkelijk ‘meet’ wat je wilt ‘meten’ blijft echter een lastig punt als het
gaat om opvattingen en belevingen, die ook nog vaak in een (ver) verleden
liggen.
Oudere generaties vertellen een verhaal over hun leven en hun loopbaan, dat
een beeld geeft van hoe ze zich deze (wensen te) herinneren. Het is mogelijk
dat men nu op een andere manier tegen het verloop van bepaalde gebeurte-
nissen aankijkt dan men dat indertijd beleefd heeft. Ook kan het zijn dat men
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zich bepaalde dingen niet meer zo goed kan of wil herinneren.
De oudere vrouwelijke huisartsen spreken bijvoorbeeld nauwelijks over de
moeite die het ze gekost heeft om naast het werk een gezin draaiende te
houden, terwijl dat wel zo geweest moet zijn.
Jongere generaties zitten middenin in hun loopbaan en kunnen er waar-
schijnlijk minder beschouwend naar kijken. Ze kunnen beter over hun bele-
ving van bepaalde situaties vertellen, omdat ze die aan den lijve ondervinden.
Om bij hetzelfde voorbeeld te blijven: een jonge vrouwelijke huisarts met
kleine kinderen geeft wel aan hoeveel dat van haar vraagt.

Over de hele linie waren de geïnterviewden nogal enthousiast over hun vak.
Dit is opmerkelijk omdat er vaak door huisartsen gemopperd wordt over
allerlei facetten van hun beroep. Toch had de onderzoeker niet het gevoel
dat men sociaal wenselijke antwoorden gaf. Het enthousiasme kwam oprecht
over. Misschien speelt cognitieve dissonantie reductie een rol: als je gevraagd
wordt waarom je voor je vak (dat je al jaren beoefent) gekozen hebt, vertel je
niet snel dat je een ander vak eigenlijk veel leuker had gevonden.

– recency effect
Aan de geïnterviewden is gevraagd wat voor hen de meest opvallende ont-
wikkelingen in de afgelopen 30 jaar zijn, voor zover men daar zicht op heeft,
en hoe men die ervaren heeft. Uit de antwoorden bleek dat datgene wat in
de actualiteit is, ieder voor op de tong ligt. Het recency effect. Met name de
nieuwe zorgverzekeringswet, die in de interviewperiode ingevoerd werd, 
zat iedereen hoog. M.a.w. wat er in hoofdstuk 7.6 ter sprake komt, zijn de
zaken waarover huisartsen zich rond de jaarwisseling van 2006 druk maakten.
Als mensen over een paar jaar geïnterviewd worden, zullen er ongetwijfeld
andere ontwikkelingen aan de orde komen.

– mening van patiënten
Een beperking van dit onderzoek is dat er alleen vragen aan huisartsen zijn
gesteld en niet aan patiënten. De dokters kunnen dan wel goed te spreken
zijn over hun beroepsbeoefening, dit zegt echter nog niets over de tevreden-
heid van patiënten over de geleverde zorg.
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Aanbevelingen voor verder onderzoek
Zoals al in hoofdstuk 6 genoemd werd, ging het in dit onderzoek om een zo
breed mogelijke variatie in antwoorden; dit brengt met zich mee dat niet in
maat en getal kan worden uitgedrukt wat het meeste voorkomt. Indien men
gegevens wil verzamelen over de mate waarin bepaalde gevonden verschillen
of overeenkomsten voorkomen, zou in een vervolgonderzoek, op grond van
de bevindingen uit dit onderzoek, een gestructureerde vragenlijst samen-
gesteld kunnen worden. Deze zou naar een grotere groep respondenten
gezonden kunnen worden. 
Zo zou het voor de beleidsontwikkeling in de huisartsgeneeskunde wellicht
interessant zijn meer informatie te verzamelen over de mate waarin de jonge
generatie huisartsen (m/v) zelfstandig (dus niet in loondienst) wil werken.

Er zijn in dit onderzoek geen gegevens verzameld over jonge vrouwelijke 
en mannelijke huisartsen die na voltooiing van de huisartsopleiding niet of
marginaal in het beroep werkzaam zijn. Het zou nuttig zijn om inzicht te 
krijgen in hun beweegredenen om niet of nauwelijks in het beroep te partici-
peren en na te vragen of de opleiding/de beroepsgroep een rol had kunnen
spelen in het vergroten van de deelname aan beroepsactiviteiten.

Hoewel men het niet zou denken in deze moderne tijd, lijkt het er toch op
dat de ‘mannelijke’ beroepscultuur in de huisartsgeneeskunde de volwaardige
participatie van vrouwelijke huisartsen in de weg staat. Het zou interessant
zijn na te gaan of, en zo ja hoe, dit speelt in andere geneeskundige specialis-
men en andere beroepen, bijvoorbeeld de advocatuur of de accountancy.
Of zijn de huisartsen toch een slag apart onder de professionals?
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