
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


Samenvatting
Inleiding en vraagstelling
In de laatste decennia van de vorige eeuw is het aantal vrouwelijke genees-
kundestudenten gestaag toegenomen. Thans is de situatie zo dat er meer
vrouwen dan mannen artsexamen doen. Men spreekt van een feminisering
van de geneeskunde, waarmee een getalsmatige toename van vrouwelijke
artsen wordt bedoeld. In de huisartsgeneeskunde is het percentage vrouwen
onder de huisartsen van 4% in 1973 naar 30% in 2003 gestegen.
Niet iedereen vindt dit een goede ontwikkeling. Vrouwen zouden minder
betrokken zijn. Ze werken vaker parttime, hetgeen ongunstig is in een tijd
waarin een huisartsentekort dreigt. De status van het beroep zou dalen. Maar
is deze vrees gegrond?
Om deze vraag te beantwoorden is een kwalitatief onderzoek gedaan.
Informatie is verzameld door middel van een literatuurstudie en interviews
met vrouwelijke en mannelijke huisartsen.
De algemene vraagstelling luidt:
Hoe is toetreding van vrouwelijke (huis)artsen tot de geneeskunde verlopen,
is de jonge generatie vrouwelijke huisartsen een slag apart en hoe staat het
met hun participatie in de huisartsgeneeskunde?
Enerzijds is het de bedoeling een belangrijke historische ontwikkeling vast te
leggen, anderzijds, indien mocht blijken dat de jonge vrouwelijke huisartsen
anders in het vak staan en niet optimaal participeren, mogelijke oorzaken
hiervan aangeven en bespreken hoe hun participatie vergroot kan worden.
Immers de opmars van vrouwen lijkt niet meer te stuiten en ze zijn dus hard
nodig om de beroepsbeoefening in kwantitatief en kwalitatief opzicht veilig
te stellen.

Deel I – Literatuurstudie: inleiding, vraagstelling en methodiek
De literatuurstudie betreft de periode 1973, toen de huisartsopleiding 
officieel van start ging, tot 2003, de start van dit onderzoek. De specifieke
vragen zijn:
Hoe is de toetreding van vrouwen tot de medische wereld, met name de 
huisartsgeneeskunde, in de afgelopen dertig jaar verlopen? Welke maat-
schappelijke 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?
Voor het onderzoek is de algemene Nederlandse (huisarts)geneeskundige 
literatuur doorgenomen, omdat de verwachting was dat daarin het meest
over de feminisering van de geneeskunde geschreven zou zijn. Ook is van
relevante artikelen de literatuurlijst doorgenomen, waardoor weer nieuwe
artikelen of boeken zijn gevonden.
De ontwikkelingen in de maatschappij, in de geneeskunde en op het gebied
van vrouwen in de geneeskunde worden per periode van 10 jaar beschreven.
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Dit maakt het overzichtelijker, maar tevens kan hierdoor een vergelijking
gemaakt worden met de theorie van Becker over verschillende generaties met
ieder hun eigen kenmerken.
In de periode 1973-1982 waren het de vrouwen van de stille generatie (gebo-
ren 1930-1945) en de eersten van de vroege babyboomgeneratie (1946-1955),
die het beroep beoefenden of er in toetraden. In de periode 1983-1992 de
vrouwen van de vroege, maar ook de eersten van de late babyboomgeneratie
(1956-1970).
In de laatste periode, 1993-2002, de late babyboom vrouwen en de eersten
van de pragmatische generatie (1971-1980).

Resultaten literatuurstudie
Voorafgaand aan de eerste periode (1973-1982) was het, na de tweede
wereldoorlog, een tijd van hard werken en schaarste, weinig welvaart, met
het gezin als hoeksteen van de samenleving: de man verdiende het brood en
de vrouw had de zorg voor alle taken thuis.
De eerste periode van de literatuurstudie werd gekenmerkt door een drasti-
sche verandering in de maatschappij ten gevolge van de democratiserings-
beweging en de tweede feministische golf. Gelijke kansen voor mannen en
vrouwen was het devies. De arbeidsparticipatie van vrouwen nam toe, het
ideaal, dat de man de enige kostwinner was en dat de vrouw niet hoefde te
werken, werd verlaten. Meisjes volgden in toenemende mate middelbaar en
hoger onderwijs.
Het aantal mannelijke geneeskundestudenten was in deze periode twee 
keer zo hoog als het aantal vrouwelijke. Mede geïnspireerd door de 
vrouwenbeweging kwam de autoriteit van de dokter ter discussie te staan, 
de arts-patiëntrelatie moest gelijkwaardiger worden.
De huisartsgeneeskunde ontwikkelde zich en kreeg een centrale plaats in de
gezondheidszorg: de huisarts was de poortwachter voor de specialistische
geneeskunde. Het beroep werd nog op een traditionele wijze beoefend: 
solistisch, praktijk aan huis, vaak met een echtgenote als praktijkassistente en
achterwacht. Het was voor een vrouwelijke huisarts in die tijd niet gemakke-
lijk aan de slag te komen. Niet alleen had ze, als ze kinderen had, de verant-
woordelijkheid voor gezin en huishouden, maar ook waren er financiële
belemmeringen. Zo was het voor vrouwen haast niet mogelijk geld te lenen
om een praktijk te kopen en een loondienstverband bestond nog nauwelijks.
In het empirisch onderzoek zien we dat de vrouwen van de stille generatie
die in deze tijd het beroep beoefenden, zich ofwel vestigden en stapje voor
stapje een praktijk opbouwden, ofwel assistent werden voor een of enkele
dagen bij een solistisch werkende huisarts.

In de tweede periode, 1983-1992, is de werkgelegenheid afgenomen, ook in
de geneeskunde. De overheid streeft naar economische zelfstandigheid van
mannen en vrouwen en naar herverdeling van arbeid. Vrouwen werken veelal
in deeltijd en de hogere functies worden meestal door mannen bezet. Het
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arbeidsethos verandert, werken is niet meer het enige waar het om draait 
in het leven, vrije tijd is ook belangrijk.
Het aantal eerstejaars vrouwelijke geneeskundestudenten overstijgt het 
aantal mannelijke.

De huisartsgeneeskunde ontwikkelt zich voorspoedig, de eerste standaarden
worden gepresenteerd, de opleiding wordt uitgebreid naar 2 jaar. Voor vrou-
wen was het nog steeds niet gemakkelijk toe te treden tot het beroep, zeker
in deze economisch slechte tijd. Omdat de mannelijke artsen ook niet als huis-
arts aan de slag kwamen, beijverde men zich gezamenlijk voor deeltijdwerk
en praktijkverkleining. Maar ook de vrouwelijke artsen zelf strijden in VNVA
verband met vereende krachten voor het opheffen van allerlei wettelijke, 
fiscale en verzekeringstechnische belemmerende maatregelen.
Vanuit de Vrouwenhulpverleningsbeweging werd gepleit voor meer vrouwe-
lijke huisartsen en gynaecologen omdat die specifieke deskundigheden zou-
den hebben voor een betere gezondheidszorg voor vrouwen.
De vrouwelijke huisartsen van de vroege babyboomgeneratie kwamen iets
gemakkelijker in de huisartsgeneeskunde terecht, maar nog steeds was het
gangbare model een zelfstandige vestiging als solist of, als je een echtgenoot
had die huisarts was, als artsenduo.

In de laatste periode, 1993-2002, is de onderwijsachterstand van vrouwen
ingelopen. Veel vrouwen werken, maar meestal in deeltijd. In Nederland is
het anderhalfverdienersmodel gebruikelijk. Het gaat weer beter met de eco-
nomie. De geneeskundestudie is populair onder meisjes, bij jongens lijkt de
belangstelling af te nemen. Eind twintigste eeuw dreigt er een artsentekort.
Als een van de oorzaken ziet men het werken in deeltijd. Voor assistenten in
het ziekenhuis is er al een arbeidstijdverkorting ingevoerd, dat geeft veel pro-
blemen, en daar komt dan ook nog eens parttime werken bij. Bij de beroeps-
groep is het een heet hangijzer. Deels is het een organisatorisch probleem:
hoe krijg je de roosters rond? Maar het gaat ook over inzet en betrokken-
heid: hoe kun je een goede dokter zijn als je maar half werkt?
Hoewel het veranderde arbeidsethos hierin waarschijnlijk de ‘bron van het
kwaad’ is, lijken de vrouwelijke dokters in de discussies de schuld te krijgen.
De weerstand neemt gaande deze periode wat af en er worden oplossingen
bedacht in de sfeer van verkorting van de opleiding, taakherschikking, 
aanpassing van de werkorganisatie. Benadrukt wordt echter dat er een 
cultuuromslag moet komen. In de huisartsgeneeskunde wordt zonder veel
problemen een deeltijdopleiding mogelijk.
De werkdruk in de huisartsgeneeskunde neemt toe, de zittende huisartsen
zijn ontevreden over hun beloning, de poortwachtersrol staat ter discussie, de
jongere generatie wil op een andere manier weken, niet meer als solist, maar
liever in een samenwerkingsverband.
Vrouwenhulpverlening heet nu genderspecifieke gezondheidszorg. Er wordt
veel onderzoek gedaan naar sekseverschillen in beroepsbeoefening en naar

195



sekseverschillen in ziekte en gezondheid.
De geneeskunde feminiseert getalsmatig, maar in de beroepsbeoefening is de
horizontale en verticale seksesegregatie nog niet verdwenen.
Vanzelfsprekende mannelijke en vrouwelijke rolpatronen spelen een belang-
rijke rol. Zo is in een aantal specialismen het percentage vrouwen nog zeer
klein en bekleden vrouwelijke artsen nog weinig invloedrijke posities in
beleid of bestuur. In de specialisaties waarin redelijk normale arbeidstijden
mogelijk zijn, zoals de huisartsgeneeskunde, komen meer vrouwen voor. Zij
combineren zorgtaken met werken als (huis)arts.
De eerste vrouwen van de late babyboomgeneratie hebben te maken gehad
met de slechte arbeidsmarkt en zijn pas na enige omzwervingen in de huis-
artsgeneeskunde terecht gekomen. De keuze in werkvormen is voor deze
generatie groter en dat geldt ook voor de volgende, de pragmatische genera-
tie die begin 21 e eeuw aan de slag gaat.

Conclusies literatuurstudie
Als antwoord op de onderzoeksvragen kan gezegd worden dat de toetreding
van vrouwen tot de huisartsgeneeskunde in de periode 1973-2002 door maat-
schappelijke ontwikkelingen is versneld en stap voor stap vergemakkelijkt.
Wetten werden aangepast om gelijke rechten voor vrouwen en mannen te
bewerkstelligen, het kostwinnersprincipe werd verlaten, fiscale maatregelen
werden genomen om mannen en vrouwen economisch zelfstandig te laten
worden. De onderwijsparticipatie van meisjes nam toe. Deeltijdwerk en 
-opleiding werden een recht in Nederland.
Het arbeidsethos veranderde, ook mannen kregen behoefte aan meer vrije
tijd. Zorgtaken zijn nog steeds de verantwoordelijkheid van moeders, maar
vaders nemen wat meer dan vroeger een deel van de zorg op zich.
Ook bijgedragen heeft een toename in de vraag naar huisartscapaciteit en
een verandering in de beroepsbeoefening zodat deeltijdopleiding en -werk
en werken in loondienst op grotere schaal mogelijk werd. De VNVA heeft een
belangrijke rol gespeeld in het opheffen van specifiek voor vrouwelijke artsen
geldende belemmeringen.
Al deze ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt dat het aantal 
vrouwelijke artsen is toegenomen en dat hun positie qua beroepsbeoefening
aanzienlijk verbeterd is.

De verschillende generaties vrouwelijke artsen hebben in vergelijking met
andere Nederlandse vrouwen zoals getypeerd door Becker, nagenoeg dezelf-
de ontwikkelingen doorgemaakt.
Het verrichten van betaalde arbeid was voor vrouwen van de stille generatie
met kleine kinderen niet gebruikelijk, maar vrouwelijke artsen hebben altijd
al meer met hun opleiding gedaan dan andere vrouwen. De vrouwen van de
vroege babyboomgeneratie waren het meest actief in het veranderen van
hun levensloop door het combineren van gezin en werk. De late babyboom-
generatie streefde een betere balans tussen werk en privé-leven na en de
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pragmatische generatie betreedt een arbeidsmarkt die door het herstel van
economische groei veel behoefte aan jonge werkkrachten heeft.

De grotendeels op ‘mannelijke’ leest geschoeide wijze van beroepsbeoefening
is, vooral door het veranderde arbeidsethos en de ervaren werkdruk, veran-
derd, waardoor het vak zodanig beoefend kan worden dat het goed te com-
bineren valt met andere verplichtingen. Het toenemend aantal vrouwen heeft
wellicht een aantal zaken, waaronder de mogelijkheid om de opleiding part-
time te doen en om in deeltijd te werken, versneld. De zorgtaken thuis zijn in
de regel nog steeds de verantwoordelijkheid van de vrouwelijke huisarts. Dit
brengt veelal met zich mee dat zij niet fulltime werkt.
Vrouwen participeren dus in toenemende mate in de huisartsgeneeskundige
praktijk, maar of de beroepscultuur hierdoor beïnvloed is, is de vraag. In een
‘mannelijke’ beroepscultuur bijvoorbeeld wordt parttime werken en onder-
breking van je carrière opgevat als een teken van je minder verantwoordelijk
voelen voor je werk, en dat lijkt nog steeds te spelen. Ook is een evenredige
vertegenwoordiging in de ‘hogere’ regionen van de huisartsgeneeskunde
vooralsnog niet gerealiseerd.

Deel II – Empirisch onderzoek: inleiding, vraagstelling en methodiek
Uit het literatuuronderzoek is geen bewijs gekomen dat het door de toename
van het aantal vrouwen minder goed gaat met de huisartsgeneeskunde, ook
het tekort aan huisartsen lijkt mee te vallen. Wel zijn zorgelijke geluiden over
de feminisering gesignaleerd. Gaat het hierbij om een probleem tussen gene-
raties of om het gegeven dat het vrouwen zijn die in toenemende mate het
beroep bevolken?
Wat is hiervan te merken bij de beroepsbeoefenaren zelf? Zijn de jonge vrou-
welijke huisartsen een slag apart? Gaan met de komst van al die vrouwelijke
huisartsen belangrijke waarden in het vak verloren?
Om deze vragen te beantwoorden is een empirisch onderzoek opgezet.
Gekozen is voor een kwalitatieve methode van onderzoek.
De specifieke onderzoeksvragen zijn:
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?
Beoogd wordt een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de variatie in
overwegingen en opvattingen betreffende verdeling van tijd tussen arbeid en
zorgverantwoordelijkheden, keuze voor en aantrekkelijkheid van het vak,
vorm en wijze van beroepsbeoefening, ambities en ontwikkelingen in het
vak, en wat daarin centrale begrippen zijn.
De gegevens ter beantwoording van de onderzoeksvragen werden verzameld
met behulp van interviews, waarin de gespreksonderwerpen van tevoren 
zijn bepaald. Uit de vier verschillende generaties van Becker werden 3 à 
4 vrouwelijke en ongeveer evenveel mannelijke huisartsen geïnterviewd, 
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ruim 25 praktiserende huisartsen, afkomstig uit een steekproef van het NIVEL.
Om een scherper beeld te krijgen van de onaantrekkelijke kanten van het vak
leek het aangewezen ook enkele huisartsen te interviewen die voortijdig
gestopt zijn. Er zijn ongeveer evenveel ‘gestopte’ huisartsen (v/m) als praktise-
rende huisartsen (v/m) geïnterviewd uit dezelfde twee generaties (vroege en
late babyboom generatie), waardoor een vergelijking mogelijk wordt.
De interviews zijn gecodeerd en geanalyseerd. Een collega-onderzoeker heeft
een aantal interviews mee-gecodeerd. De codesystemen zijn vergeleken en
bleken in grote lijnen overeen te komen. Per hoofdvraag en subvragen is een
overzicht van de bevindingen gemaakt.
De verschillen en overeenkomsten zijn geanalyseerd vanuit de invalshoek: ver-
schilt de jongste generatie vrouwelijke huisartsen van de oudere generaties
vrouwen en/of van de generaties mannelijke huisartsen?

Resultaten empirisch onderzoek
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. Patiëntenzorg is hun
belangrijkste ambitie. Een goede tweede is onderwijs geven, maar weten-
schap bedrijven trekt hen niet aan. 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 de 
oudere vrouwelijke huisartsen, al vinden die wel dat je je daaraan niet kunt
ontrekken.
De jongere generaties vrouwen en mannen verschillen van hun oudere 
collega’s (v/m) in hoe ze hun beroep willen beoefenen: niet fulltime en bij
voorkeur in een samenwerkingsverband.
Feitelijk blijken er onder alle geïnterviewden 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 gekozen hebben 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.
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In hoe ze tegen ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde aankijken ver-
schillen de jonge vrouwelijke huisartsen, samen met hun mannelijke genera-
tiegenoten, 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 (v/m) 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
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 (v/m) 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 de bureaucratie, taak-
delegatie en de macht van de zorgverzekeraars.
Hoewel men meent dat het niet uitmaakt, een vrouwelijke of een mannelijke
huisarts, vinden allen dat er wel verschillen zijn op het gebied van communi-
catie, daadkracht, zorgzaamheid, besluitvaardigheid.
Het is goed dat er mannelijke en vrouwelijke dokters zijn, meent men, zodat
een patiënt kan kiezen. Een enkele jonge vrouwelijke huisarts heeft hier
moeite mee, ze wil geen selectie uit het patiëntenaanbod op het spreekuur
zien, maar allround blijven.

Conclusies empirisch onderzoek
De vraag: ‘Is de jongere generatie vrouwelijke huisartsen een slag apart 
vergeleken met haar oudere vrouwelijke collega’s en met mannelijke huis-
artsen?’ zou op grond van deze interviews met ‘nee’ beantwoord moeten
worden. Wat ze doen, wat ze belangrijk vinden, hoe ze tegen bepaalde ont-
wikkelingen aankijken, wat ze ambiëren: de jonge vrouwelijke huisartsen uit
dit onderzoek verschillen niet wezenlijk van hun oudere vrouwelijke of hun
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.

Sterke kanten en beperkingen
De literatuurstudie is beperkt tot de Nederlandse situatie, er wordt een 
overzicht gegeven van hoe er in Nederlandse boeken en tijdschriften over
vrouwelijke (huis)artsen in een periode van ongeveer 30 jaar geschreven
werd. In het empirisch onderzoek is geprobeerd een zo hoog mogelijke
betrouwbaarheid en validiteit te garanderen  
• door buiten de vastgestelde criteria geen selectie toe te passen bij de wer-

ving van respondenten,  

199



• door net zo lang informatie te verzamelen tot er een verzadigingspunt
werd bereikt,  

• door een uniforme manier van interviewen en opname van de gesprekken 
op tape en 

• door gebruik te maken van een kwalitatief softwareprogramma, waardoor
andere onderzoekers betrokken konden worden bij de codering en analyse.

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. Ook is in open interviews een recency effect niet uit te sluiten.

Slotbeschouwing
Een opvallend punt in het empirisch onderzoek is dat ook de geïnterviewden
zich zorgelijk uitlaten over de toename van het aantal vrouwen. ‘Ze voelen
zich te weinig verantwoordelijk, ze doen het er maar een beetje bij.’ Waar
komt dit vandaan?
Voor een deel speelt wellicht een generatieverschil. De ouderen zien dat het
beroep nu, door de verandering in het arbeidsethos, op een andere manier
beoefend wordt en zijn bang dat dit de patiëntenzorg niet ten goede komt.
Uit wat de geïnterviewde jonge huisartsen zeggen, is echter niet op te maken
dat men het vak er maar een beetje bij doet. Je zou dus hooguit kunnen zeg-
gen dat er wat beschikbaarheid betreft een generatieverschil is, maar niet
qua betrokkenheid.
Is er dan een genderverschil in het spel?
Vrouwen met kinderen hebben in de regel een dubbele verantwoordelijk-
heid: een zorgverantwoordelijkheid en een arbeidsverantwoordelijkheid. Ook
is gebleken dat de jonge generatie vrouwelijke huisartsen, onder invloed van
het veranderde arbeidsethos, eerder geneigd is het werk aan te passen aan
de gezinsverantwoordelijkheden dan andersom.
In de huisartsgeneeskunde is de manier waarop het beroep beoefend wordt
wel veranderd, maar de beroepscultuur heeft nog steeds een ‘mannelijk’
karakter. Dit betekent dat beroepsbeoefenaren beoordeeld worden naar de
maatstaven die in een dergelijke beroepscultuur gelden. En daarin past het
hebben van een dubbele verantwoordelijkheid niet. Werk hoort nummer 1 te
zijn en vóór alles te gaan. Dat kan iemand met een dubbele verantwoordelijk-
heid niet garanderen. Een toename van het aantal vrouwen wordt dan als
een bedreiging voor het voortbestaan van het beroep en de beroepscultuur
ervaren.
M.a.w. het zou best kunnen dat de oudere generaties huisartsen de jonge
vrouwelijke beroepsbeoefenaren niet in de beroepscultuur vinden passen. 
Dit betekent dat ze niet als volwaardig lid geaccepteerd worden binnen de
beroepsgroep. Zo komen ze niet tot hun recht en wordt er onvoldoende
gebruik gemaakt van hun inzet en kwaliteiten. Dit geldt nog sterker voor de
hidha’s, omdat die soms helemaal buiten de beroepsgroep gehouden worden.

De volwaardige participatie van vrouwen in de huisartsgeneeskunde wordt
dus in de weg gezeten door twee ‘obstakels’. De vanzelfsprekendheid waar-
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mee moeders de zorgverantwoordelijkheid thuis hebben en de ‘mannelijke’
huisartsgeneeskundige beroepscultuur, waarin werk voor alles gaat.
Hierin zal iets moeten veranderen, wil men wat vrouwen te bieden hebben
optimaal benutten.
Wat het eerste betreft: dit blijkt een hardnekkig fenomeen te zijn, waarin
heersende opvattingen over wat goed is voor kinderen en wie het meest
geschikt is om de kinderen op te voeden de belangrijkste rol spelen in het in
stand houden van de situatie, namelijk dat moeders blijven doen wat ze
doen: de zorgverantwoordelijkheid op zich nemen. De jonge generatie man-
nen en vrouwen zal krachtiger moeten verlangen dat werk wordt ingericht
op het hebben van een dubbele verantwoordelijkheid, zodat zowel vaders als
moeders hun zorgtaken kunnen combineren met beroepsarbeid.
Ook de beroepscultuur in de huisartsgeneeskunde is kennelijk niet gemakke-
lijk te veranderen, want ondanks de grote toestroom van vrouwen blijft de
cultuur nog steeds een mannelijk karakter houden.
Een verandering zal door de jonge generatie vrouwen en mannen zelf in
gang gezet moeten worden.
Het is in dit vak goed mogelijk werk-zorgarrangementen te realiseren waarin
rekening gehouden wordt met ieders persoonlijke situatie in een bepaalde
levensfase. De beroepsgroep moet ervoor zorgen dat jonge beroepsbeoefena-
ren bij het vak betrokken worden en blijven, ook al doen ze tijdelijk een stap-
je terug. Jonge vrouwen zullen meer hun eigen koers moeten varen en hun
werk moeten doen op een wijze die bij hen past, zodat hun kwaliteiten en
talenten zichtbaarder worden. Ze moeten hun ‘vrouwelijke’ waarden en 
normen inbrengen in de beroepscultuur. De vrouwelijke ‘minderheid’ in het
beroep is inmiddels groot genoeg om de cultuur te beïnvloeden. Ook zijn er
onder de beroepsbeoefenaren voldoende vrouwelijke huisartsen met ambitie
en talent voor wetenschap en bestuur, die beter tot hun recht komen wan-
neer er carrièrescenario’s ontwikkeld worden die aansluiten bij de levensloop
van jonge mensen.
Kortom het wordt tijd dat de jonge generatie beroepsbeoefenaren, samen
met de beroepsgroep, LHV en NHG, in actie komt en beleid ontwikkelt
gericht op de gevolgen van de veranderde samenstelling van de beroeps-
groep, het veranderde arbeidsethos en de wens van ouders om arbeid en
zorgtaken te combineren.

Aanbevelingen voor verder onderzoek
Vanwege het exploratieve karakter van het onderzoek kunnen de resultaten
niet gegeneraliseerd worden naar alle huisartsen. Een vervolgonderzoek zou
dan ook kunnen gaan over de mate waarin de gevonden verschillen en over-
eenkomsten voorkomen. Beweegredenen van jonge huisartsen om niet te
gaan praktiseren na voltooiing van de huisartsopleiding zou een ander onder-
werp van studie kunnen zijn. Ook zou het interessant zijn te onderzoeken of
de bevindingen t.a.v. de beroepscultuur eveneens voor andere specialisaties
en beroepen gelden.
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