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X Methodologie bij het opzetten en 
analyseren van de interviews 

Inleiding 
Hoewel er, zoals in de voorgaande hoofdstukken beschreven, door de 
eeuwen heen vrouwen op beperkte schaal actief zijn geweest in de heel
kunde, heeft zich pas in de twintigste eeuw een ontwikkeling ingezet die 
heeft geleid tot een sterke toename van vrouwen binnen de heelkunde. 
Ten einde inzichtelijk te maken hoe deze groep samengesteld was, hebben 
wij deze groep van vrouwelijke algemeen chirurgen in Nederland geïn
ventariseerd om een antwoord te verkrijgen op een aantal vragen. 
Waren er specifieke belemmeringen voor vrouwen om toe te treden tot 
het vak? Waren deze eventuele belemmeringen gestoeld op reële bezwa
ren of kwamen ze voort uit vooroordelen? Tevens rees de vraag of ze be
paald werden door het specialisme of door de maatschappij. Een andere 
vraag die aan de orde kwam, was of vrouwen het vak geschaad hebben 
of dat het vak de vrouwen die het uitoefenden geschaad heeft. 
De uitkomsten hiervan moesten het mogelijk maken op een meer onder
bouwde wijze een uitspraak te doen over de consequenties van de komst 
van vrouwen in het vak. 
We hebben een vragenlijst samengesteld, gericht op informatie, gerela
teerd aan de persoonlijke ervaringen van en belevingen door de vrouwe
lijke chirurg. 

Onderzoeksgroep 
De registratie van algemeen chirurgen, zoals heden ten dagen gedefi
nieerd, begint in Nederland in 1932 bij de Specialisten Registratie 
Commissie. Wij hebben de SRC verzocht ons de namen te verschaffen 
van alle vrouwen die sinds de oprichting geregistreerd werden in de alge
mene heelkunde. Wij hebben een lijst gekregen waarop alle chirurgen ver
meld zouden zijn die vanaf het begin van de registratie tot en met 1 ja
nuari 1996 als algemeen chirurg geregistreerd staan. Hierop stonden, zo 
werd ons verzekerd door de medewerkers van de SRC, ook diegenen die 
inmiddels overleden waren of nu niet meer als algemeen chirurg werk
zaam waren. Op deze lijst stonden 49 vrouwen. Daarnaast vormde mon-
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delinge informatie over personen die niet op deze lijst voorkwamen de 
aanleiding om in de archieven van de SRC naspeuringen te verrichten. Dit 
leverde nog enkele aanvullende gegevens op. Heden ten dage zijn de ge
gevens van de SRC opgeslagen in een computerbestand. De oorspronke
lijke gegevens, ondergebracht in kaartenbakken, waren gelukkig be
waard. Behalve het controleren van de kaartenbakken, hebben we ook al
le beschikbare jaarboekjes met het bestand van de leden van de 
Vereniging voor Heelkunde bekeken. Daarnaast werd ook gebruik ge
maakt van de verenigingsverslagen van vergaderingen om een zo water
dicht mogelijk beeld te verkrijgen van het ledenbestand. Tevens werd het 
archief van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen, de 
VNVA, dat opgeslagen ligt in het Internationaal Informatiecentrum en 
Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) te Amsterdam, geraadpleegd. 
Op deze wijze hebben wij nog gegevens over vijf vrouwen in het kaart
systeem gevonden, die niet op de computerlijst voorkwamen. 
Zo zijn ons de namen van in totaal 53 vrouwelijke algemeen chirurgen 
bekend geworden die in Nederland geregistreerd werden tussen 1932 en 
1 januari 1996. 

Procedure 
Van deze 53 werden er 48 door ons persoonlijk benaderd voor een inter-
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view. Van de vijf vrouwen die wij niet hebben benaderd is ons bekend dat 
er drie zijn overleden, van twee konden wij de huidige verblijfplaats niet 
achterhalen. Het interview werd door ons afgenomen bij 45 vrouwen, 
wijzelf vielen hier ook onder. Eén vrouwelijke collega voelde zich gezien 
haar hoge leeftijd (87 jaar) en slechte gezondheidstoestand niet in staat 
om ons te ontvangen. Wel heeft zij ons telefonisch enige informatie ver
schaft. Eén van hen is op het ogenblik werkzaam in Zimbabwe en heeft 
ons enige schriftelijke informatie toegestuurd. Er was slechts één collega 
die weigerde aan het onderzoek mee te werken. 
We maakten telefonisch een afspraak, waarna we over het algemeen 
(n=40) de vrouwen thuis bezochten. Deze woonden verspreid over heel 
Nederland en werden door ons in de avonduren of in de weekeinden be
zocht. De overige interviews werden om praktische redenen elders afge
nomen. 
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Tabel 1: Leeftijd van de vrouwelijke chirurgen ten tijde van het interview, n=45. 
Gemiddelde leeftijd 52 jaar. 

Opzet van bet interview 
De vorm van het interview was een semi-gestructureerd vraaggesprek. 
Zoveel mogelijk werden de vrouwen ongehinderd aan het woord gelaten 
om hun verhaal te vertellen. Daarna werd geverifieerd of alle van tevoren 
vastgestelde vragen aan de orde waren gekomen in het gesprek. Zo dit 
niet het geval was, werd doorgevraagd over bepaalde onderwerpen en 
aanvullende informatie gevraagd. Hierbij werd gebruik gemaakt van een 
checklist, die als addendum bij dit hoofdstuk gevoegd is. 
Onderwerp van gesprek waren: 1: de sociale achtergrond van de geïnter
viewde, 2: de motivatie om geneeskunde te studeren en in het bijzonder 
de ontwikkeling van de voorkeur voor de heelkunde. Daarnaast werd uit
voerig ingegaan op 3a: de sollicitatieprocedure voor de opleiding en de 
periode van de opleiding zelf. Een apart onderwerp van gesprek werd ge
vormd door 3b: de carrière als geregistreerd chirurg en de invloed die het 
vrouw-zijn hierop en op het privéleven had, 4a: de beleving van hun pro
fessionele positie en 4b: de presentatie naar buiten. Deze indeling werd 
voor de eerste drie onderwerpen gebaseerd op chronologie. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van de door ons als belangrijk geachte cesuren van het 
begin en het einde van de chirurgische opleiding. Daarnaast vormde 5; de 
psychologische achtergrond een apart onderwerp van gesprek. De inter
views werden op de band opgenomen en ad verbum uitgetypt. 
De vragenlijst bestond uit vragen die primair gericht waren op de feno
menen die de introductie van de vrouw als chirurg met zich mee zouden 
kunnen brengen. Een mannelijke controlegroep was voor deze vraagstel
ling niet relevant. 
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Aan het eind van het interview volgde altijd een open vraag naar erva
ringen of opmerkingen over zaken die in het gesprek niet aan de orde wa
ren geweest. Dit heeft niet tot onverwachte ervaringen of nieuwe ge
zichtspunten geleid. Dit kan worden verklaard uit het feit dat de beide in
terviewers, en tevens samenstellers van de vragenlijst, in dezelfde positie 
verkeerden, en bovendien omringd waren door en regelmatig collegiale 
contacten onderhielden met vrouwelijke beroepsgenoten. Vooraf was een 
adequate inventarisatie verricht van de mogelijke invloeden op de rol van 
de vrouw in het vak en de invloed van het vak op de vrouw. 

Bewerking van de interviews 
De uitgetypte tekst werd vervolgens door de twee onderzoekers afzon
derlijk gemarkeerd, waarbij een indeling werd gemaakt naar de genoem
de hoofdonderwerpen. 
Na markering werden de resultaten naast elkaar gelegd en onderling ver
geleken. Hierbij bleek dat er een zeer grote consistentie bestond. Daar 
waar een discrepantie was opgetreden, werd deze geanalyseerd waarbij 
het eigenlijk altijd mogelijk was na een meer exacte definiëring van de ca
tegorieën tot overeenstemming te komen. Uiteraard was het mogelijk 
sommige passages in de tekst volgens verschillende categorieën te marke
ren. Ook hierin bestond grote onderlinge consistentie. Vervolgens wer
den door de beide auteurs, los van elkaar, alle interviews per categorie 
geanalyseerd en daarna onderling vergeleken. 

Nadere analyse 
In zes verschillende hoofdstukken hebben wij de uit de interviews ver
kregen gegevens vastgelegd. 
Bij onze eigen analyse spelen ook de indrukken een rol, die tijdens het in
terview door ons werden opgedaan, zoals dat bij kwalitatief onderzoek 
gebruikelijk is (1'. 
We hebben ervoor gekozen om veelvuldig letterlijke citaten te gebruiken 
om het proces van interpretatie te illustreren. 
Onze waarnemingen hebben wij getracht te verklaren, onder andere door 
ze te vergelijken met de gegevens uit de literatuur. 



164 METHODOLOGIE BIJ HET OPZETTEN EN ANALYSEREN VAN DE INTERVIEWS 

Literatuur 

1 Lagro-Janssen T, Terluin B. Als het verhaal telt. Over kwalitatief onderzoek in de 
geneeskunde. Huisarts Wet 1998;41:271-3,295. 



VROUWEN IN DE HEELKUNDE 1 6 5 

Addendum bij hoofdstuk 10 

Algemene gegevens: 

- Naam 

- Geboortedatum 
- Jaar van registratie 
- Sociale status: vaste partner, ongehuwd, gehuwd: wanneer? 

- voor 
- tijdens 
- na de opleiding 

- Kinderen, gezinssamenstelling 
- Full-time werkzaam of niet? 
- Soort instelling 
- Beroep en opleiding ouders, broers en zusters 
- Instelling / houding ouders t.o.v. opleiding 
- Waarom medicijnen? Waarom chirurgie? 
- Voorbeeldfuncties, vrouwelijke voorbeeldfuncties 
- Wat waren de eventuele contra's? 
- Wat gaf de doorslag om het wel te doen? 
- Waren er ook personen die er (zwaar) voor of tegen pleitten? 
- Was er ook actief verzet tegen de sollicitatie? 
- Indien kinderen, wat is hun beroep, hun studierichting? 

Sollicitatieprocedure voor opleidingsplaats. 

Hoe is het in zijn werk gegaan, commissie, test, hoe in opleiding geko
men? 

Opleiding. 

- Waren er tijdens de opleiding andere vrouwen in opleiding of als agnio 
werkzaam? 

- Heb je een verschil in attitude gevonden omdat je een vrouw was? 
- positief, noem een voorbeeld 
- negatief, noem een voorbeeld - door staf 

- door mede-assistenten 
- door verpleging 
- door patiënten 
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- Was je er van overtuigd dat je de opleiding af zou maken? 
Zo niet, waarom en wanneer heb je getwijfeld? 

- Wederzijdse beïnvloeding werk/privé-situatie 
- Zelfoverschatting / zelfonderschatting 
- Zelfstandigheid, operatietableau uitbreiden. 

Heb je het idee dat je zelfvertrouwen om een ingreep te verrichten an
ders was dan van je mannelijke collega's? 

- Missers: was er iemand die je bij stond? Had je het idee dat je manne
lijke collega's frustraties en missers anders verwerkten? 

- Lichamelijke conditie een bezwaar? Ziekteverzuim / zwangerschaps
verlof. 

- Bestond er een mentor, die je tijdens de opleiding steunde of het pad 
voor je effende? 

Registratie. 

Hoe was de arbeidsmarkt? 

Loopbaan, carrière. 

- Waardoor bepaald. Wensen en verwachtingen voor de toekomst. 
Is er iets wat je had gewild en wat (nog) niet is gelukt? 
Redenen? Privé-omstandigheden, partner, kinderen. 

- Waarom wel of niet een bepaalde functie: zijn er bepaalde aspecten die 
een rol hebben gespeeld die direct gerelateerd zijn aan het vrouw-zijn? 

- Full-time / part-time, wat voor functie. Onderwijstaken? Begeleiding 
co-assistenten? 
Wetenschap? Zou je meer een leidinggevende functie willen, zou je 
meer / minder, part-time, willen werken? 

- Invulling van de taak. Heb je meer verantwoordelijkheidsbesef? 
(Taken thuis) 
Heb je het idee dat je bepaalde aspecten van het vak belangrijker vindt 
dan je mannelijke collega's? Vise-versa: waardering patiënten, geld, 
maatschappelijk aanzien, prestatie. 

Zwangerschappen. 

- Wanneer in de carrière? 
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- Hoe ontvangen op het werk? 
- Heeft dit geleid tot ziekteverzuim? 
- Hoe opgevangen? 
- Heeft dit geleid tot een verlenging van de opleiding? 

Sociale status en invloed van de omgeving. 

- Indien geen vaste relatie / geen kinderen, welke rol speelt het beroep 
hierin? 

- Reacties op het beroep door buitenstaanders: feesten, officiële bijeen
komsten. 

Zelfbeeld en beroepsbeeld. 

- Heeft het vak geleid tot een verandering van het zelfbewustzijn? 
- Emotional labour. Emoties over patiënt, ziekte. Professionaliteit in je 

beroep. 
- In hoeverre zijn vrouwelijke collega's van invloed geweest? 
- Zou je het weer zo doen? Anders? Waarom? 
- Heb je het gevoel dat je je onderscheidt / anders bent dan de gemid

delde vrouw? Is het aantal vrouwen in de chirurgie volgens jou vol
doende, zouden er meer moeten komen of maakt het je niet uit? 
Waarom? 

- Verandert het vak inhoudelijk door de komst van vrouwen? 
- Lidmaatschap van de VNVA. 

Diversen. 

- Is er iets dat je zelf kwijt wilt? 
- Of zou je iets willen weten? 
- Zijn er niet-medische publikaties over jou? 




