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XII Opleiding 

Inleiding 
De periode van de opleiding, te beginnen met de sollicitatie voor een op
leidingsplaats, heeft verstrekkende gevolgen voor de vorming van een 
chirurg. Vanaf de sollicitatie worden de vrouwen geconfronteerd met de 
wisselende reacties op hun persoon en sekse. Tijdens de opleidingsperio
de zelf worden de chirurgische assistenten geconfronteerd met interacties 
met een verscheidenheid aan groepen, waarvan de belangrijkste zijn: hun 
opleiders, medeassistenten, verpleegkundigen en patiënten. 

Sollicitatieprocedure 
Nadat de geïnterviewden voor zichzelf min of meer het besluit hadden ge
nomen dat ze verder wilden in de chirurgie, kwam voor hen de sollicita
tieperiode voor een opleidingsplaats. Deze verliep zeer wisselend, waar
bij het hele scala van gevraagd worden, met veel moeite in opleiding ge
komen en zelfs uitwijken naar het buitenland, doorlopen werd. 

N % 

Soepel in opleiding gekomen 17 38 
Met veel moeite in opleiding gekomen (voor 1983) 13 29 
Via landelijke selectiecommissie 10 22 
Opgeleid in buitenland 5 11 
Totaal 45 100 

Tabel 1: Verloop sollicitatieprocedure. 

Bij 17 vrouwen verliep de sollicitatieperiode vrij soepel, vier vrouwen 
werden gevraagd om te blijven na hun co-assistentschap. Bij één van hen 
speelde een rol dat de jonge mannen opgeroepen werden voor de mobili
satie. Zij was aangesteld in 1939 als eerste hulp arts: 

"Als er nou bijvoorbeeld een ongeluk binnenkwam en dat moest naar 
de OK, en ik had even tijd, dan ging ik kijken, boven. Dan was ik heel 
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nieuwsgierig hoe ze een pols zetten; of het wel waar was wat ik als diag
nose had gesteld. Dus ze kenden mij op de OK wel goed. In september 
was mobilisatie en toen moesten twee van de chirurgische assistenten on
der dienst. Nou, zeiden ze, nou moet jij maar boven komen. Toen was ik 
chirurgisch assistent ineens." 
Twee kregen een kans via familierelaties: 

"De Professor was heel erg bevriend met een man die getrouwd was 
met de zuster van mijn moeder. Dus die kwam nog al vaak bij ons en die 
zei: oh, moet je een baan hebben? Nou, ik zal het wel aan de Professor 
vragen, dan heb jij morgen een baan. Zodoende kwam ik daar heel mak
kelijk." 
Hoewel het moeilijk te achterhalen was wanneer hun sekse een reden tot 
positieve discriminatie was, was dat bij één van hen duidelijk het geval: 

"Boerema, die was zo; die wou altijd iets bijzonders in zijn kliniek. Die 
had iemand uit Zuid-Afrika en die had iemand uit Suriname. Hij had nog 
nooit een vrouw in opleiding gehad. " 
Tenminste twee van de vrouwen die gemakkelijk de opleiding in rolden, 
schreven dit niet toe aan hun eigen kwaliteiten maar aan de omstandig
heden: 

"Ik denk dat ik gewoon het geluk gehad heb dat er geen andere ge
schikte kandidaat was en dat ze toen gezegd hebben: laten we dan 
maar..." 

"Ze hadden eigenlijk op dat moment geen ander in de kast liggen. Ik 
heb gewoon enorm geboft. Tenminste dat is wat ik er achteraf van be
grepen heb." 

Dertien van de door ons geïnterviewde vrouwen hadden wel veel moeite 
om een opleidingsplaats voor de chirurgie te bemachtigen. Het vrouw
zijn speelde hierin een duidelijk aantoonbare rol, dikwijls werd dit de sol
licitant ook openlijk medegedeeld: 

"Daar heb ik ook wel eens gesolliciteerd. Daar kwam ik en toen zei hij: 
ik wil je niet hebben want ik heb zo ruzie met al die assistenten. Daar heb 
ik geen zin in, want die gaan allemaal achter de vrouwtjes aanlo
pen. "(1943) 

"We zijn niet gewend vrouwen in onze staf op te nemen, we hopen dat 
u dat begrijpt. "(1958) 

"Ik had een gesprek met hem en hij wou geen vrouwen. Toen zei hij op 
een gegeven moment, hij kon niet genoeg argumenten vinden: als je het 
dan wilt met het bloed en het mes... toen heb ik geantwoord: Ja, profes
sor, en met de draad en de naald en de schaar! Dat heeft hij me nooit ver
geven." (1961) 
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Drs. M. M. Plomp-van Harmeien (registratie in 1966) tijdens de visite op de kinder
afdeling van het Diaconessenhuis te Utrecht Omstreeks 1965 
Rechts: haar opleider H.J.H. Bolhuis 

"Dus ik heb er gesolliciteerd in juni 1969 en toen kreeg ik te horen dat 
ik waarschijnlijk in augustus 1970 kon beginnen. In december 1969 
kreeg ik een briefje van hun dat het toch maar niet door moest gaan, om
dat zij problemen met de slaapruimte hadden. Ze waren met vier man op 
eenzelfde kamer en ze hadden zoveel mannelijke sollicitanten voor een 
opleiding dat een vrouw maar niet moest komen En van een andere 
sollicitatie kreeg ik een keurig briefje terug waarin stond dat vrouwen een 
aantal dagen per maand niet geschikt waren om te werken!" 

"Het briefje vermeldde: Ik wil geen vrouwenhater lijken maar toch leid 
ik liever mannelijke assistenten op." (1974) 

"Maar wat moet er dan als je een hond neemt? Wie moet die hond dan 
gaan verzorgen; ze durfden net nog geen kind te zeggen." (1981) 
Een ander argument dat de vrouwen te horen kregen had een sociaal-eco
nomische achtergrond: 

"Stel je nou voor dat je straks chirurg bent en je bent nog ongehuwd en 
je verdient net zoveel als een vent die een gezin moet onderhouden. Daar 
wist ik niets op te zeggen, natuurlijk. Dat vond hij idioot, ja. Echt onge
looflijk." (1974) 

"Zolang ik nog aan elke vinger van mijn hand een kerel kan vinden die 
een vrouw en kinderen heeft te onderhouden, neem ik geen vrouw aan." 
(1977) 
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Ook bij de groep vrouwen die moeite had om in opleiding te komen had 
gender soms toch een positief effect op hun uiteindelijke toelating tot de 
opleiding. In de volgende twee voorbeelden werd de keuze voor een 
vrouw bepaald door ambivalente argumenten: 

"Die zei van te voren: we moeten nu eens een vrouw aannemen." (1982) 
En ook hier hanteerde men soms onverwachte argumenten: 

"Hij wou graag meisjes hebben, meisjes zijn een beetje docieler, die zijn 
niet zo van: ik wil dan en dan vrij hebben. "(1958) 
Opmerkelijk was de sollicitatie waarbij iemand werd aangenomen omdat 
ze reeds voor de missie had gekozen: 

"Ik kon alleen maar in de opleiding komen omdat hij wist dat ik gezegd 
had dat ik niet in Nederland zou blijven. Dat was voorwaarde." 
Door de vrouwen werd er vanaf het begin rekening mee gehouden dat 
hun positie op de arbeidsmarkt zwak was: 

"Ik wist dat ik als vrouw minder waard was dan als man, dus dat ik 
moest proberen een goede opleiding te krijgen. " 

Selectieprocedure tot 1984 
Tot 1984, toen de landelijke selectieprocedure was ingevoerd om te 
trachten tot objectievere selectiecriteria te komen, werd de selectie van op 
te leiden assistenten bepaald door de betreffende opleider. Daarmee kon 
hij een volledig subjectieve invloed doen gelden, geheel afhankelijk van 
zijn persoonlijkheid en opvattingen. 
Het feit dat een jonge vrouw door een zwangerschap en kraamperiode 
enige tijd minder productief zou kunnen zijn in het arbeidsproces is een 
realiteit. Of dit een doorslaggevend argument mag zijn om haar niet in 
opleiding te nemen is een persoonlijke kwestie. 
Een meer onbewust gehanteerde reden van een opleider om niet voor 
vrouwelijke assistenten te kiezen, komt voort uit het traditionele mascu
liene cachet van het beroep. Zoals Barbara Kinder, één van de early wo
men in surgery^ in de VS opmerkte: "The surgeon is seen as the John 
Wayne type" ( l ). Door de introductie van vrouwen in deze beroepsgroep 
kan afbreuk worden gedaan aan het stoere imago van de chirurg. Het 
dwingt de chirurgen om hun houding te bepalen ten opzichte van de 
vrouwelijke assistenten en collegae. Deze houding kan variëren van pa
ternalistisch, denigrerend, vijandig tot kameraadschappelijk en collegi
aal. Ook Cassell onderschrijft dit fenomeen. Zij benadrukt de groep die 
een bepaalde categorie uitsluit, in dit geval de vrouwen. Deze krijgen de 
rol toebedeeld van bewonderaars. Door deelname van vrouwen in de 
groep komt dit hele concept op de helling te staan ,2>. 



VROUWEN IN DE HEELKUNDE 193 

Hierin zal de onderlinge competitie ook een rol spelen. Soms wordt aan
gegeven dat mannen in een gevestigde, minder kwetsbare, positie eerder 
geneigd zijn hun vrouwelijke collegae als gelijke te behandelen, dan zij 
die in haar een concurrent zien en zo eerder geneigd zijn sociale wapens 
te gebruiken om hen in een ondergeschikte positie te manoeuvreren l3i. 
Deze competitiestrijd geldt ook voor mannen onderling, maar men be
dient zich dan van andere wapens. 

Links Mw. Plomp-uan Harmeien 

Landelijk gestructureerde selectieprocedure 
Vanaf 1984 tot 1990 werden de opleidingsplaatsen centraal verdeeld na 
een landelijke selectieprocedure. Deze bestond uit een psychologische 
test, gevolgd door een panelgesprek. Tien vrouwen werden in deze perio
de via deze procedure in opleiding genomen. Voor de vrouwen die deze 
test met goed gevolg hadden afgelegd, bleek daarna hun gender van voor
deel te zijn: 

"Bij dat panel liet hij me in elk geval gewoon mijn verbaal doen, er wer
den slechts een paar stekelige vragen gesteld onder andere over part-time 
werken. Er waren weinig stekelige opmerkingen en van zijn kant abso
luut niet. Ik bad echt het idee van: hij wil graag vrouwen in het vak." 
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" Ik wist van tevoren dat ik de enige vrouw was dat jaar, die de test goed 
gescoord had." 
Het is duidelijk dat in deze periode de maatschappij zodanig veranderd 
was, dat men er wel toe moest overgaan elk jaar tenminste één vrouw aan 
te nemen. 

Opleiding buiten Nederland 
De resterende vijf vrouwen werden in het buitenland opgeleid: twee om
dat ze een andere nationaliteit hadden, de andere drie waren naar 
Duitsland uitgeweken omdat ze in Nederland niet gemakkelijk een oplei
dingsplaats konden verwerven. 

Ervaringen tijdens de opleiding in omgang met collega's, verplegend perso
neel en patiënten 
Enkele van de vragen van het interview betroffen de attitude van de staf
leden, medeassistenten, verplegend personeel en patiënten ten opzichte 
van de vrouwelijke opleidingsassistenten. Wij vroegen met name of ze het 
idee hadden dat de bejegening verschilde van die ten opzichte van hun 
mannelijke collegae. 

Mw. Plomp van Harmeien tijdens de uitvoering van een oratorium 
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Stafleden 
Het overgrote deel vond dat ze gelijk aan haar mannelijke collegae werd 
behandeld (n=27) of evenveel positieve als negatieve discriminatie onder
vond van de verschillende stafleden. 

"Als ik eenmaal ergens was dan verliep alles altijd rimpelloos. Er was 
nooit een probleem of iets van discriminatie. " 

"Ik moet zeggen: ik ben geaccepteerd door die kerels." 
Van de overigen vond de helft (n=9) dat ze overwegend positief werd ge
discrimineerd, en de andere helft (n=9) dat ze met name negatief werd ge
discrimineerd. Voorbeelden van als negatief ervaren discriminatie waren 
onder andere: 

"Ik moest wel barder werken dan een ander. Omdat je je natuurlijk wel 
moest bewijzen als je een vrouw was. " 

"De ervaring is dat je als vrouwelijk chirurg tussen de mannen altijd 
ietsje beter moet zijn en een stapje harder moet lopen. " 

"Het eerste wat één van de maten tegen mij zei was: ik zal je niet tegen 
kunnen houden maar ik vind dat een vrouw niet in dit vak thuis hoort 
"(1986). 

"Soms heb je het idee dat zij hun best doen om je uit bepaalde dingen 
weg te houden met het argument dat het te zwaar voor vrouwen is en aan 
de andere kant heb je soms het idee dat ze dingen van je vragen die ze van 
mannen niet zo makkelijk zouden vragen, gewoon om je er met de neus 
op te drukken dat je vrouw bent." 

"Ik heb zeker wel dingen gemerkt waarin ze verschillend naar mij op
treden als naar mijn mannelijke collega's. Ik denk dat ze van een vrouw 
minder verwachten en dat ze eigenlijk vinden dat als jij ook hun vak zou 
kunnen beheersen dat dat voor hun een soort vernedering is. ja, een de
gradatie. " 

"Ik ben natuurlijk tamelijk lang. Kleine mannetjes hebben daar wat pro
blemen mee, dus dat speelde misschien ook wel een beetje een rol." 

"Ik vind het een schande zoals jij hier rondloopt: die schoenen en dat 
haar'. " 

Een voorbeeld van positieve ervaringen met de staf werd als volgt ver
woord: 

"Je had toch wel een iets andere plek, maar zeker niet ten nadele. Meer 
ten voordele. Ja, zo heb ik het meer, eigenlijk meestal, wel ervaren." 

Soms had een bepaalde positieve ervaring ook duidelijk een negatieve bij
klank: 

"Er zijn mannen die toch wat meer de neiging hebben om, ja, je te be-
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tuttelen, mag je misschien wel zeggen. Ook wel positief bedoeld maar 
toch een beetje je onder de hoede te nemen, zo van... ja, maar nooit ne
gatief eigenlijk. Ik heb het tenminste nooit als hinderlijk ervaren, maar ik 
had altijd zoiets van: ik laat ze maar praten, ik ga een beetje mijn eigen 
gang." 

Bij tenminste vier vrouwen vond er een positieve discriminatie plaats 
door de opleider, niet om het geslacht maar doordat deze vrouwen in op
leiding kwamen met reeds een bepaalde chirurgische ervaring: 

"Ik kon een pols reponeren, kon netjes hechten, ik kon allemaal van die 
basis klusjes al." 

Assistenten 
De meeste geïnterviewden (n=34, 76%) beschouwden hun medeassisten
ten als maatjes en voelden zich volledig geaccepteerd door de groep: 

"Mijn leukste tijd is mijn opleidingstijd geweest. Ik heb zo ontzettend 
veel plezier gehad met die groep. En dat waren natuurlijk een ontzettend 
gek stel assistenten, joh. Heel saamhorig." 

"Als je dan zo rond een uur of vier eindelijk eens naar je bed vertrok en 
je moest er om kwart over vier weer uit omdat iemand zo nodig zijn pol
sen door moest snijden dan wilden de jongens het nog wel eens voor je 
opknappen." 
Soms vervulden zij in de groep een specifiek vrouwelijke rol: 

" Wel moest je duidelijk altijd zorgen voor de koffie, voor de cadeautjes 
voor jubilea en dat soort dingen". Interviewer: "Was dat omdat ze je dat 
vroegen of nam je die taak gewoon op je?" 
"Dat weet ik niet meer. Ik denk dat dat zo vanzelfsprekend was dat ik 
dat vanzelf deed." 

Toch hadden negen vrouwen (20%) duidelijk negatieve ervaringen met 
hun medeassistenten. 

"Er was één goede bij, heel integer en aardig en de twee anderen zaten 
altijd vieze flauwe grapjes te maken, dan deed ik net of ik het niet ver
stond. Heel vervelend." 

"Ik heb de indruk dat er ook wel een heleboel assistenten toen waren 
die er tegen op zouden zien om met een vrouwelijke collega een praktijk 
te beginnen na hun opleiding. Dat dacht ik wel". Interviewer: "Hoe 
kwam je aan die indruk?" " Nou ja, dan zeiden ze: nou ja, daar moesten 
ze toch nog eens over denken als je er zo over begon. Niet zo van: beslist 
niet. En onder elkaar heb ik het eigenlijk nooit gemerkt". 

"Ik had een mannelijke collega die mij mijn patiënten afnam. Hij was 
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verder in opleiding dan ik en nadat ik de patiënt had voorbereid nam hij 
hem over en opereerde hem". 

"Het zijn de mannelijke collega's die het grootste struikelblok zijn". 

Bij twee vrouwen ging er een duidelijke invloed uit van de houding van 
de staf op de bejegening door de assistenten. Bij één wekte de positieve 
benadering door de staf jaloezie op: 

"Er waren twee jongens in opleiding en ik was relatief lang, ze hadden 
er tegen aan gekeken wie er solliciteerde en zeiden: goh, moeten we zo 
aan de haken gaan hangen. Het waren een beetje kleinere mannen, die 
hadden er in het begin wel problemen mee. Ze vonden dat wij voorge
trokken werden, de vrouwen. Dus ze waren een beetje jaloers". Was dat 
ook zo? "Ja. We mochten eerder ingrepen doen, we werden misschien 
toch wel iets bevoordeeld. " 

Drs. H. Raadsveld-
Bootsman (registratie in 
1967) tijdens bet inbren
gen van een collumpen 
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Bij een ander werd het slechte voorbeeld van de staf gevolgd: 
"Eén van de stafleden was een beetje tegen vrouwen maar kon mij er 

niet uitzetten omdat ik geen fouten maakte. Die stemming ging een beet
je door de hele assistentengroep. Er zijn tijden geweest dat bet perfect 
ging en er geen enkel probleem was, er zijn ook tijden geweest dat ik echt 
ernstige moeilijkheden had. Dat ik wel eens tegen een collega zei: je moet 
me toch eens vertellen: waarom, is het omdat ik fouten maak, omdat je 
me niet wil, of wat dan ook f Toen werd er heel eerlijk gezegd: omdat je 
een vrouw bent willen we geen bevelen van je aannemen. Ik was toen 
oudste op een afdeling en de jongeren deden gewoon niet wat ik zei. Dat 
is een tijd toch wel heel erg moeilijk geweest." 

Slechts twee hadden het gevoel dat ze extra werden gewaardeerd door 
hun collegae omdat ze vrouw waren. 

"Positief wel. Ik heb nooit het gevoel gehad van: vervelend of zo. Dat 
zeiden de jongens zelf ook, een grote groep assistenten destijds, een stuk 
of negen, die zeiden ook dat de komst van een vrouw hun omgaan met 
elkaar een beetje verzachtte. " 

Verplegend personeel 
Elf (24%) vrouwelijke assistenten hadden meer moeilijkheden in de om
gang met de verpleging dan hun mannelijke medeassistenten. 

"Er was een hoofdverpleegkundige van de chirurgie toen ik eerste of 
tweede jaars was. Ik wilde de wond van een patiënt gaan verzorgen en 
vroeg haar om mee te helpen. Zij kwam toen met zo'n lang gezicht. Wij 
gebruikten toen nog mercurochroom en zij smeet er zo mee dat het alle
maal over de grond ging. Ik zei niets omdat ik met een patiënt bezig was 
maar mijn hart deed toeketoeketoek. Nadat ik de patiënt had behandeld 
dacht ik: wat moet ik nu. In Amerika moet je je niet op je kop laten zit
ten. Dus ik zei: Can I talk to you? I would like to talk to you. Shall we 
go inside your room. Op het moment dat we binnen gingen sloot ik de 
deur, pakte ik de telefoon en zei haar: If you ever do that again I'm gon
na knock your head off. fa, echt waar. Ze was zo geschrokken, dat had 
ze niet verwacht van zo'n kleine Filippino. Daarna is ze mijn beste 
vriendin geworden. Dat is Amerikaans, hè." 

"Als vrouw kon je natuurlijk niet een goede chirurg zijn." 
"Ik heb meer moeite gehad met de verpleging dan met mijn collega's. Je 

had toen allemaal nonnetjes. De verpleging accepteerde je er veel minder 
tussen dan je collega's. Als afdelingsarts dan was het regel dat je voor 
achten, voor je naar de OK ging, visite liep. Meestal was dat even snel en 
deed je de echte visite 's middags. Als dan een van je collega's kwam dan 
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lieten de verpleegsters je gewoon staan. Ze zagen je wel maar de ander 
was belangrijker." 

"In het begin vonden ze het wel grappig zo'n vrouw erbij. Als je ouder 
bent, dus ook meer verantwoordelijkheid krijgt en ook de lakens wilt 
gaan uitdelen, dan is dat anders. Toen ontmoette ik wel weerstand." 
Interviewer: " Denk je dat dat anders was dan bij je mannelijke colle
ga's?" "Ja, zeker. Het maaiveld - principe." 
Vijf keer werd jaloezie genoemd als een motief tot negatief gedrag in de 
interactie van de verpleging met de vrouwelijke arts. 

"De verpleging wel, met name het OK personeel. Wat jaloezie, naijver, 
dat ik op gemoedelijke voet omging met de chirurgen. Dat was heel dui
delijk." 

"Met de verpleging heb ik enorme problemen gehad. Die hebben mij 
echt gewoon proberen weg te pesten. Uit jaloezie, denk ik. Dat is het eni
ge. Heel duidelijk naar de mannelijke collega's toe. Dus de verpleging, 
daar heb ik een hele goede leerschool aan gehad. Ik heb me enorm leren 
weren." 

"Ik zag er niet zo mooi uit dus ik was geen concurrent. Maar ik weet 
dat er wel problemen waren met vrouwelijke artsen, ik had er geen pro
blemen mee maar je moest er niet aardiger uitzien dan een verpleegster. 
Er was een anaesthesiste en die was heel mooi. Die vond dat. Dat von
den de verpleegsters niet leuk. " 

"In de eerste jaren had ik het wel sterk dat ik me meer moest waarma
ken tegenover de verpleging dan de mannen. Dat die dat makkelijker af
gingen. Ik bedoel, een vrouw is gewoon een concurrent op een ander ni
veau. Zo van: laat dat mens eerst maar eens zien wat ze kan." 

"Met de verpleging heb ik in het begin wel eens een soort competitie ge
voeld ten opzichte van mannelijke artsen maar ook dat is iets dat je op 
den duur overwint." 
Het probleem van een vijandige opstelling van de verpleging t.o.v. de 
vrouwelijke chirurg wordt ook elders in de literatuur genoemd <21. Joan 
Cassell beschrijft in haar studie onder vrouwelijke chirurgen dat de in
teracties tussen vrouwelijke chirurgen en vrouwelijke verpleegkundigen 
duidelijk verschilden van die tussen mannelijke chirurgen en verpleging. 
Van de mannelijke chirurg werd de autoriteit meer geaccepteerd en ook 
de grillen en nukken werden hem makkelijker vergeven. Als verklaring 
hiervoor voert zij twee oorzaken aan. Ten eerste, de seksuele competitie 
tussen de vrouwen onderling, met name treft dit de jongere attractieve, 
niet gebonden vrouwen. Ten tweede bestaat weerstand gezag aan te ne
men van iemand van gelijke sekse, omdat in onze cultuur de man vaak de 
dominante rol heeft. 
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Daarentegen gaven vijftien van hen aan dat ze het juist beter konden vin
den met de verpleging. 

"De verpleging vond het door de bank genomen heel leuk, zeker de 
hoofdverpleegkundige. Onze Koosje, moeder van één van de chirurgische 
afdelingen die leerde je de mores, kan je wel zeggen. Zij is in de zeventig 
en ik kom nog steeds bij haar, die vond het echt alleen maar leuk en ik 
moet zeggen: de andere afdelingen ook." 

"Op mijn poli zitten dus meer vrouwen, maar dat komt niet eens door 
de keus van de patiënten zelf maar eerder door de mensen van de afspra-
kenbalie." 

"Het was een katholiek ziekenhuis, er waren nonnen. Ik herinner me 
dat ik, omdat ik een vrouw was in de loop van de avond wel eens aan 
mijn jasje werd getrokken, zo van: Leg jij het nog even uit. Dat was dan 
misschien positieve discriminatie, maar ik heb het altijd als meer prak
tisch ervaren." 

"Het is wel eens een probleem dat ze jaloers zijn dat jij de arts bent en 
zij maar hoofdzuster maar zo zie ik het niet. Ik heb het heerlijk met ze 
gehad. In het begin, dan werd ik opgeroepen, 's nachts, en dan lag ik in 
mijn bed en was een beetje humeurig. Na een week hadden ze dat in de 

Zelfportret van Drs. E. van der Ploeg (geregistreerd in 1967). Olieverf op linnen, 1963 
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gaten en zeiden ze: dokter, de koffie staat klaar en het sigaretje ligt er
naast. " 

"De verpleging, daar bad ik alleen maar een soort positieve invloed van 
dat ze mij meer toegankelijk vonden om dingen te vragen, ik had er 
meestal een heel goede verhouding mee. Ze deden ook veel voor me. " 

Patiënten 
Voor patiënten leek het zelden een probleem te zijn dat ze door een vrou
welijke dokter werden behandeld, al was het soms wel even wennen: 

"De patiënten zeiden: ja, meneer de dokter, nee meneer de dokter, dat 
waren ze zo gewend. 
Ze zeiden natuurlijk wel: Zuster, moet ik nu nog een afspraak maken bij 
de dokter? Maar dat heeft mij nooit gedeerd. Meestal zaten ze er zelf 
meer mee als ze er dan achter kwamen dat ze al bij de dokter waren ge
weest. " 

"De kinderen vonden het gek. Volwassenen vonden het prima. Je bent 
geen dokter, je hebt niet eens een broek aan." 

"De patiënten zijn, vind ik persoonlijk, de gemakkelijkste groep, dat 
vond ik toen en dat vind ik nog steeds. Positief. Zij zijn soms verwonderd 
dat je de dokter bent maar dat accepteren zij eigenlijk heel makkelijk en 
dan is er eigenlijk geen probleem mee. " 

"Er was een keer een meisje die over mij zei, toen ze hoorde dat ik de 
dokter was: Ahh, het is precies een meisje!" 

Bij slechts vijf (11%) van de door ons geïnterviewden bestond het idee 
dat de patiënten er overwegend problemen mee hadden. 

"Eén keer heb ik gehad dat een man voor een liesbreuk geopereerd 
moest worden en die weigerde door een vrouw geopereerd te worden. 
Toen heb ik gezegd: nou, gaat u dan maar weer naar huis. Dat heeft hij 
ook gedaan." 

Een aantal (n = 13, 29%) had juist het idee dat vele patiënten het erg op 
prijs stelden een vrouwelijke chirurg te hebben. 

"Probleemloos. Misschien soms wel leuker omdat ik me misschien ook 
iets meer verdiepte in de mens zelf ook. Gewoon eens een praatje ging 
maken na een dag of als je ze wat langer kende." 

"Ik merk heel duidelijk dat sommigen een zucht van verlichting slaken 
als ze met hun borsten komen. Dat is absoluut duidelijk." 

De vrouwelijke chirurg wekte bij sommige patiënten een ander verwach
tingspatroon, dat door de arts in kwestie niet altijd gewaardeerd werd: 
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"Ze willen alleen altijd wat meer van je. Meer aandacht, meer interesse 
voor hun sociale achtergrond, ze denken dat jij geïnteresseerd bent in al
les wat er bij hen thuis omgaat. Dat wordt mannen nooit zo gezegd." 
Er wordt meer geduld en bereidheid tot luisteren verwacht.De waarne
ming dat binnen de arts-patiënten communicatie ook de sekse van de arts 
een rol speelt, wordt ook door Professor Dr. A.L.M. Lagro-Janssen in 
haar inaugurele rede in 1997 naar voren gebracht. Zij geeft ook aan dat 
bij vrouwelijke artsen de consulten langer duren, zeker bij vrouwelijke 
patiënten (4>. Ook professor Dr. M. Linzer onderschreef dit fenomeen tij
dens een gastcollege aan de Universiteit van Amsterdam in 1999. Hij ba
seerde dit op de resultaten van een onderzoek dat hij met zijn medewer
kers gehouden had onder vrouwelijke artsen. Het ging hier om huisart
sen, kinderartsen en internisten. Deze vrouwelijke artsen gaven aan dat 
zij gemiddeld 3 6 % meer tijd nodig hadden voor een eerste consult dan 
hun mannelijke collegae °K 

Soms vergde de benadering van de patiënt een extra aanpassing, om het 
bij velen nog bestaande vooroordeel te doorbreken dat een chirurg geen 
vrouw kon zijn: 

"Het hoofd van de eerste hulp zei tegen me: Moet je goed horen: je stelt 
je voor met dokter... met de nadruk op dokter, want we krijgen veel te 
veel brieven van patiënten die zeggen: ik heb geen dokter gezien." 
Er bestaat over deze verwarring een raadsel: een vader en zoon worden 
na een verkeersongeval op een eerste hulp gezien door een chirurg. Deze 
zegt: "Ik opereer deze jongen liever niet zelf want het is mijn zoon." 
Rara, hoe kan dit? 

Stafleden Assistenten Verpleging Patiënten 

n % n % n % n % 

Pos. Gediscr. 

Geen verschil 

Neg. Gediscr. 

9 

27 

9 

20 

60 
20 

2 
U 

9 

4 

76 
20 

15 
19 

1 1 

33 
42 

24 

13 
27 

5 

29 

60 
11 

Tabel 2: Bejegening ten opzichte van de 45 vrouwelijke assistent chirurgen. 

In een onderzoek naar de opleiding en beroepswerkzaamheden van vrou
welijke artsen in Nederland, uitgevoerd door C.Hermann in 1979, komt 
naar voren dat 4 4 % van de ondervraagden negatieve discriminatie had 
ondervonden op het werk op grond van haar vrouw zijn (6). 
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Congressen 
Ook buiten de opleidingskliniek gaf de omgang met de vrouwen soms 
aanleiding tot verwarring. 

Drs. O. de Deugd, tijdens baar opleiding. Registratie als chirurg in 1972 
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"Bij de landelijke chirurgenvergadering werden we welkom geheten 
door de voorzitter met: Goedemorgen, heren. Een collega stond op en 
zei: Mag ik u erop attent maken dat er ook nog een vrouw in de zaal zit 
en ik zou het op prijs stellen dat u die ook begroet. "(1974) 
Bij de registratie op een congres werd ook nog al eens geïnformeerd of 
men voor het "damesprogramma" kwam. 

"Bent u de mevrouw van de verenigingsstropdassen? 

Operatietableau 
Hoewel men regelmatig pogingen heeft ondernomen de opleiding meer te 
structureren, blijft men altijd voor de opbouw van het operatietableau en 
ontwikkeling van handvaardigheid, sterk afhankelijk van de soort kliniek 
en van de opleider. Het operatietableau omvat operaties met een onder
scheiden moeilijkheidsgraad, die men zich geleidelijk moet eigen maken 
tijdens de opleiding. Vijftien vrouwelijke chirurgen hebben negatieve dis
criminatie ten opzichte van hun mannelijke medeassistenten gevoeld bij 
de toewijzing van de operaties tijdens hun opleiding. Vijf voelden zich 
juist duidelijk bevoordeeld. Binnen de beroepsgroep wordt ook wel een 
onderscheid gemaakt tussen operaties die geschikt worden geacht voor 
specifiek mannelijke, respectievelijk vrouwelijke operateurs. 

"Ik heb soms het gevoel gehad dat ik iets meer de mammachirurgie toe
bedeeld kreeg en de jongens iets meer in de traumatologie werden inge
wijd. Als het om het stoere werk ging... 

"Stage orthopedie was bij ons uitgesloten want daar werden inderdaad 
geen vrouwen getolereerd. Meisjes deden geen orthopedie." (1968) 

"Alleen heupen, daar kwam ik absoluut niet aan te pas, de jongens 
stonden altijd vooraan te trappelen en mochten het ook altijd doen". 

Samenvatting en discussie 
Zeventien vrouwen, 3 8 % , kwamen zonder veel hindernissen in opleiding. 
Vier van hen werden zelfs gewoon uitgenodigd om te blijven na hun co-
assistentschap. In een tijd dat het niet gebruikelijk was om vrouwen op 
te leiden tot chirurg, waren er dus toch opleiders die hier geen probleem 
van maakten. 
Tien van de vijfenveertig vrouwen werden in opleiding aangenomen tus
sen 1984 en 1990 via de landelijke selectieprocedure, welke bestond uit 
een psychologische test en een panelgesprek. 

Bij analyse van de bejegening van de vrouwelijke assistent chirurg door 
stafleden, medeassistenten, verpleging en patiënten, kwam naar voren dat 
het merendeel geen verschil ondervond ten opzichte van de mannelijke 
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collega's. Behalve negatieve discriminatie kwam ook positieve discrimi
natie voor, het minste echter door medeassistenten. In het algemeen werd 
door de assistenten de aanwezigheid van een vrouwelijke collega het 
meest als vanzelfsprekend beschouwd (76%). Negen vrouwen (20%) 
hadden negatieve ervaringen met hun medeassistenten. Hierin zal de on
derlinge competitie ook een rol hebben gespeeld. Soms wordt aangegeven 
dat mannen in een gevestigde, minder kwetsbare positie, eerder geneigd 
zijn hun vrouwelijke collegae als hun gelijke te behandelen, dan zij die in 
haar een concurrent zien en zijn eerder geneigd sociale wapens te gebrui
ken om ze in een ondergeschikte positie te manoeuvreren ,3). Dit getal van 
2 0 % is beduidend lager dan de 4 4 % die in een andere studie werd ge
vonden, die gehouden werd onder de gezamenlijke artsen beroepsgroep. 
Dit kan iets zeggen over de groep van chirurgen in hun acceptatie van 
vrouwelijke collega's. Het kan ook dat de groep van vrouwen die kiest 
voor het chirurgisch specialisme minder aanleiding geeft tot kritiek op 
grond van haar vrouw zijn. Het meest voor de handliggend is dat beide 
factoren hierin een rol spelen. 
Ondanks het feit dat er ons inziens geen redenen bestaan voor een on
derscheid tussen operaties die geschikter worden geacht voor mannelijke 
respectievelijk voor vrouwelijke operateurs, werd dit onderscheid toch 
door sommige opleiders gemaakt. 
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