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9 Slot
Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat de beroepsbeoefening
onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen veranderd is, waardoor
het voor vrouwen gemakkelijker werd het beroep te beoefenen. Desondanks
zien een aantal van de gevestigde huisartsen de komst van al die parttime
werkende vrouwelijke huisartsen met lede ogen aan: dat kunnen nooit goede
huisartsen zijn, ze doen het vak er maar een beetje bij. Het empirisch onder-
zoek echter laat zien dat dit idee niet klopt: de jonge vrouwen zijn wat
betrokkenheid en passie voor het vak betreft niet anders dan hun oudere
vrouwelijke en hun mannelijke collega’s. Belangrijke waarden in het vak 
worden ook door hen gekoesterd.
Betekent dit dan dat het echt niet uitmaakt, ‘Een (huis)arts is een (huis)arts’1,
of het nou een man of een vrouw is’, zoals het citaat uit de algemene 
inleiding luidt?
Vrouwelijke huisartsen hadden en hebben nog steeds twee verantwoordelijk-
heden, de verantwoordelijkheid voor het werk en die voor hun kinderen.
Door de oudere generaties werd het gezin om het werk geplooid. Nu kiezen
de vrouwen er voor die twee naast elkaar te laten bestaan en dat past niet in
de nog steeds ‘mannelijke’ beroepscultuur van de huisartsgeneeskunde, waar-
door ze niet als volwaardige beroepsparticipanten worden beschouwd.
Het maakt dus toch uit.

Waar het om lijkt te gaan is dat het hebben van twee verantwoordelijkheden
niet past, noch in een zorgcultuur, noch in een beroepscultuur en dat er een
hardnekkig idee blijft bestaan over wie waar de verantwoordelijkheid hoort
te hebben, ook bij de betrokkenen zelf – vrouwen vanzelfsprekend in een
zorgcultuur en mannen vanzelfsprekend in een beroepscultuur. En kennelijk
word je pas voor vol aangezien als moeder in een zorgcultuur of als werkne-
mer in een beroepscultuur als je er volledig voor gaat. Vrouwen die een baan
combineren met de zorg voor kinderen zijn op twee fronten ‘gemankeerd’ en
mannen die naast hun werk ook nog wat vaderen zijn op z’n minst verdacht.
Wil dit echt veranderen, zal er een drastische cultuuromslag moeten komen.
Vrouwen zullen de mannen in de zorg moeten toelaten en mannen de vrou-
wen in het werk. Dat gebeurt pas als men er flink last van krijgt, in het gevoel
van eigenwaarde of in de beurs.
En of dat moment nabij is? Wie weet.
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