
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


Bijlage 1 Generatietheorie Becker
Becker8;280-284 onderscheidt een aantal generaties die gelijktijdig bestaan in de huidige
Westerse wereld. De kern van zijn benadering is de veronderstelling dat gezamenlijke
ervaringen zoals een economische depressie, oorlog of culturele revolutie aan de basis
staan voor het vormen van een generatie. Hij noemt deze trendbreuken. Een genera-
tie is een clustering van cohorten die gekenmerkt worden door een specifieke histori-
sche ligging en door gemeenschappelijke kenmerken op individueel niveau (levens-
loop, waardenoriëntaties en gedragspatronen) en op systeemniveau (omvang en
samenstelling, generationele cultuur en generationele organisaties).
Een verklaring voor het ontstaan van generaties ligt bij een hypothese over
socialisatie: vooral in de formatieve periode (leeftijd van 10-25 jaar) verwerven leden
van cohorten kenmerken in de sfeer van waardenoriëntaties die lang beklijven en een
hypothese over relatieve schaarste: een cluster van cohorten kan een bepaald kenmerk
hebben verworven omdat de leden in hun formatieve periode over minder kansen
(economische bronnen, toegang tot onderwijs en arbeid) beschikten dan eerdere of
latere cohorten. Een tekort aan werkgelegenheid bijvoorbeeld kan een hele generatie
vertraging in de beroepsloopbaan bezorgen.

Generaties:
1. De Vooroorlogse generatie is geboren tussen 1910 en 1929, deze mensen maakten

de economische crisis van de dertiger jaren en massale werkloosheid mee. Je
maakte geen kritische opmerkingen uit angst je baan te verliezen. Na de oorlog
heeft deze generatie hard gewerkt om de maatschappij weer op te bouwen, met
optimisme want er was hoop op een betere maatschappij. Materiële vooruitgang
was nodig om ons te behoeden voor armoede en werkloosheid. De leden van deze
generatie zijn gesocialiseerd met nadruk op vertrouwen op jezelf en privacy.
Gehoorzaam, ijverig en opgewekt werken uit overtuiging, maar ook uit zelfbe-
houd. Conservatieve houding m.b.t. werk en familie.

2. De Stille generatie (1930-1945)
Deze generatie ontwikkelde een pragmatische houding t.o.v. het leven, verkrijgt
de substantiële bronnen door hard werken en kenmerkt zich door hoog arbeidse-
thos Deze generatie vond snel een baan en maakte vlot carrière; heeft het meest
geprofiteerd van de ‘gouden’ jaren tussen 1955 en 1965; stap voor stap werd deze
generatie economisch welvarender. Economisch succes en de acceptatie van waar-
den van de samenleving werden gecombineerd met een blindheid betreffende dis-
criminatie van vrouwen, buitenlanders en minderheidsgroeperingen. Oplossingen
voor maatschappelijke ongenoegens werden gezocht in beperkte hervormingen
binnen het raamwerk van de bestaande maatschappelijke orde. Deze generatie
vertoont de gebruikelijke levensloop voor mannen en vrouwen: voor de man was
arbeid het middelpunt en voor de vrouw het 3-fasenmodel: arbeid, gezinsfase,
terug naar arbeid. Dit is ook de generatie die in de jaren ‘80 de dienst uitmaakt in
de politiek met een harde, sceptische, pragmatische aanpak.
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3. De protest generatie of vroege babyboom generatie (1946-1954)
De leden van deze generatie waren omgeven met welvaart en vrede in hun for-
matieve periode. In hun ogen was er ruimte voor herverdeling van welvaart,
machtsdeling en uitbanning van discriminatie. Afzweren van de prestatiemoraal.
De culturele revolutie eind jaren zestig werd dan ook door deze generatie gedra-
gen. Deze generatie kon nog werk vinden in de zeventiger jaren, maar de carriè-
res verliepen langzamer en er waren perioden van werkloosheid; vaak hadden
man en vrouw beide een baan, samen goed voor een inkomen gelijk aan dat van
een lid van de stille generatie. De vrouwen van deze generatie waren het meest
actief in het veranderen van hun levensloop door het combineren van gezin en
werk. Het einde van de culturele revolutie heeft het emancipatieproces van vrou-
wen niet stil kunnen leggen, de economische recessie en de verstrakking van nor-
men hebben wel tot tempoverlies geleid. Met de protest generatie heeft het ik-
tijdperk zijn intrede gedaan, men heeft meer oog voor rechten dan voor plichten.

4. De verloren generatie, late babyboom generatie of generatie X (1955-1970)
Deze generatie had geen gunstige positie op de arbeidsmarkt, ze maakten de
laatste dagen van de culturele revolutie mee in hun formatieve periode: tussen
1973 en 1975 ebde de revolutie weg en eindigde de ‘permissieve’ maatschappij
met een rechtse terugslag, een law en order reactie en de opkomst van de no-
nonsense politiek. De prestatiemaatschappij deed zijn intrede. Tegelijkertijd was er
een economische wereldcrisis uitgebroken waarvan ze de gevolgen zouden mer-
ken als ze van school kwamen (vandaar de naam verloren generatie). Toch vonden
velen een baan of starten een eigen zaak. De verloren generatie is individualis-
tisch, realistisch en flexibel en gericht op zelfredzaamheid. De leden van deze
generatie delen waarden die duiden op persoonlijke ontwikkeling en betekenisvol
werk. Door verlies van vertrouwen in de politiek geven ze de voorkeur aan hun
privé-leven i.p.v. publieke participatie. Ze zijn minder gezagsuitdagend dan de
protest generatie, maar net zo vrijgevochten.
De stille generatie bezet de plaatsen van de jongeren. Een verkorting van de
werkweek zou in het voordeel van de verloren generatie zijn als dit zou leiden tot
herverdeling van banen. Belangrijke doelen die door de protest en de verloren
generatie zijn bereikt zijn de vrouwenbeweging en de stijgende participatie van
vrouwen in de publieke sfeer en op de arbeidsmarkt.

5. De Pragmatische generatie of Babybustgeneratie (1971-1980)
Een overwegend zakelijk, hardwerkende categorie van individuen. Het cohort dat
na 1970 geboren is betreedt een arbeidsmarkt die door het herstel van economi-
sche groei (economische trendbreuk rond 1985) veel behoefte aan jonge werk-
krachten heeft. Bovendien is het een klein cohort. Al met al heeft het een gunsti-
ge startpositie gekregen.

NB Becker deelde de leden van de stille generatie aanvankelijk in van 1930-1940, later werd dit

1945; de geboortejaren van de leden van de protest generatie waren 1940-1954 en werden

1946-1954363.
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Bijlage 2 Interviewvragen
Inleiding
Mijn onderzoek gaat over de loopbanen van vrouwelijke en mannelijke 
huisartsen in de afgelopen 30 jaar. Hoe bent u er toe gekomen het vak van
huisarts te kiezen, wat trok u er in aan? En bleek het ook zo aantrekkelijk te
zijn als u dacht? Hoe is de keuze voor de verhouding privé-werk tot stand
gekomen.
Het is mijn bedoeling verschillende generaties huisartsen te interviewen om te
kijken of er wat dit betreft verschillen zijn tussen de generaties en tussen
mannen en vrouwen.
Wat kun je hieruit leren voor de komende generatie om het vak aantrekkelijk
te houden?
Uiteraard wordt alles wat u zegt strikt vertrouwelijk behandeld; de onder-
zoekbevindingen worden geanonimiseerd gebruikt.

l a. U bent huisartsgeneeskunde gaan doen:
• wat trok u daarin aan (in die tijd)? 

(Andere richtingen overwogen? Waarom wel/niet gedaan?)
• wat was voor u minder aantrekkelijk?
• wat was doorslaggevend om voor de huisartsgeneeskunde te kiezen?

l b. Op welke wijze bent u uw beroep gaan uitoefenen
(solo, duo, als dan niet in samenwerkingsverband variërend van 
HOED tot GHC, zelfstandig of in loondienst):
• wat trok u daarin aan (Andere vormen overwogen? 

Waarom wel/niet gedaan?)
• wat was voor u minder aantrekkelijk?

l. c. Bleek een en ander ook zo aantrekkelijk als u van tevoren dacht?
Wat wel/niet?

II a. Ontwikkelingen. Afgelopen 30 jaar zie je allerlei ontwikkelingen in 
de huisartsgeneeskunde: vakinhoudelijk, in de wijze van beroeps-
beoefening, in de cultuur, in de positie van de huisarts, in de 
beoefenaren.
• wat zijn voor u de meest opvallende ontwikkelingen in het vak; 

hoe hebben die voor u persoonlijk in positieve of negatieve zin 
uitgewerkt? 
(de professionalisering (standaarden e.v.)/kwaliteitsborging; de 
verandering in werktijden, dienstenposten e.v.; de beroepscultuur; 
de bureaucratisering/regulering/rol van de zorgverzekeraars; 
taakdelegatie/praktijkondersteuning; de feminisering en m/v 
verschillen: wat merkt u daarvan?)
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II b. Hoe zou u het vak toen en nu karakteriseren. Waar stond/staat de 
huisartsgeneeskunde voor, is er een verschil tussen de huisarts van 
toen en die van nu?

III a. 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 tot stand gekomen? (doorvragen: 
bewust keuzeproces vs. vanzelfsprekend; zou een andere constructie 
denkbaar geweest zijn?)
• wat waren voor u de voordelen om het zo te doen (maakt/heeft het 

bepaalde dingen (ambities) mogelijk (gemaakt)?)
• wat waren de nadelen (maakt/heeft het bepaalde dingen (ambities) 

onmogelijk (gemaakt)?)
III b. Hoe zou voor u de ideale verdeling zijn?

• evt.: wat is het belangrijkste in uw leven? zou u zonder werk kunnen?
• wat betekent werken voor u: waar staat het voor? hoeveel tijd mag 

werk in beslag nemen?

IV a. Terugblik: Hoe kijkt u terug op uw loopbaan en uw leven: is het 
gegaan zoals u het zich voorgesteld had (wat wel/niet)? 
Had u andere dingen willen doen?
Zou u, als u nu aan het begin van uw loopbaan zou staan, 
hetzelfde doen?
Zou er wat moeten veranderen in het vak om het voor u aantrekkelijk 
te houden?

IV b. Toekomst: Zijn er dingen binnen of buiten uw vak die u nog zou 
willen doen in de toekomst? Wat lijkt u daar aantrekkelijk/minder 
aantrekkelijk aan? Wat let u?
(Stoppen? Andere vorm, andere inhoud (onderwijs, onderzoek, 
bestuur/beleid)? )

Personalia: geboortedatum, huisartsopleiding, begin huisartsenloopbaan,
uren/dagen per week werkzaam; beroep partner, kinderen; evt. beroep
ouders.
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Bijlage 3 Coderingssysteem
generaties
veranderen om het aantrekkelijk te houden
ontwikkelingen vak

pensioenregeling
organisatie huisartsenzorg

administratie/bureaucratie
werktijden *
dienstenstructuur
regulering
taakdelegatie

Status(verandering)
cultuur
veranderingen in de patiëntenpopulatie
meer vrouwen

opvattingen over de komst van meer vrouwen in het vak
gevolgen voor ontwikkeling vak
gevolgen voor status vak
gevolgen voor arbeidstijd *

m/v verschillen
voorkeur patiënten voor m/v dokter
in de patiëntenzorg
als collega/beroepsbeoefenaar
algemeen

kwaliteit, functie huisarts, professionalisering
standaarden/protocollen

balans werk - privé, hoe wordt deze ervaren
parttime werken (redenen om) *
taakverdeling (m.b.t. kinderen, huishouden)
tijd voor relatie/hobby’s/sociaal leven e.d.
verdeling van tijd

privé wordt om werk geplooid
werk wordt om privé geplooid

betekenis werk
plezier
nieuwsgierig naar mensen/contact
inkomen
nuttig zijn/iets te bieden hebben/waardering
(persoonlijke) ontwikkeling

toekomst/ambities
beleid/bestuur
onderwijs/deskundigheidsbevordering
wetenschap
praktijk
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niet aantrekkelijk vak
(medisch) inhoudelijk

patiëntengedrag
claimcultuur/aansprakelijkheid

beroepsuitoefening
vast zitten
diensten doen
te weinig erkenning
praktijkvoering/(financieel) management

aantrekkelijk vak
beroepsuitoefening

parttime kunnen werken *
praktijkvoering/(financieel) management
werken in teamverband/samenwerken
niet in het ziekenhuis
autonomie/de baas zijn/eigen baas zijn
niet zo zwaar

(medisch) inhoudelijk
(langdurig) contact met mensen/mensen helpen
afwisseling en veelzijdigheid
(geneeskundige) breedte van het vak
dichtbij de maatschappij/mensen zijn zichzelf
autonomie van de patiënt bevorderen

sociale waardering (status, respect, aanzien)
inkomen
vrij besteedbare tijd

karakteristiek

TOELICHTING

codes met een sterretje* kunnen allemaal over ‘parttime werken’ gaan

• regulering:
- bijvoorbeeld preventietaken, screening e.d.

• administratie/bureaucratie:
- bijvoorbeeld de gevolgen van de nieuwe zorgverzekeringswet

• afwisseling en veelzijdigheid: 
- bijvoorbeeld verschillende patiëntengroepen of verschillende activiteiten 

(praten, snijden etc)
• (geneeskundige) breedte van het vak: 

- bijvoorbeeld je beoefent verschillende specialismen
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voorbeelden code ‘MEER VROUWEN’:
• opvattingen over de komst van meer vrouwen in het vak:

- ‘het is prima, het moet in evenwicht blijven – patiënten moeten kunnen
kiezen’;

- ‘het is niet gemakkelijk voor ze om werk en zorg te combineren’;
• gevolgen voor arbeidstijd: ‘meer parttimers’
• gevolgen voor status vak: ‘de standing wordt minder’
• gevolgen voor ontwikkeling vak: ‘zijn vrouwen wel geïnteresseerd in 

bestuurlijke zaken?’

• m/v verschillen
• algemeen: 

- ‘m/v verschillen persoons- of seksegebonden?’
• als collega/beroepsbeoefenaar: 

- ‘mannen op hoofdlijnen, vrouwen details’; 
- ‘vrouwen zijn geen ondernemer’;
- ‘mannen regelen hun zaken beter (financieel)’; 
- ‘vrouwen zijn introspectiever’

• in de patiëntenzorg:
- ‘vrouwen worden minder serieus genomen door patiënten, 

hebben minder autoriteit’;
- m/v verschillen in communicatieve en interactionele vaardigheden, 

in technische vaardigheden, in houding (grenzen stellen, 
zorgzaamheid vs. afstandelijkheid, laagdrempeligheid)
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