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XIV Zwangerschappen en ziekteverzuim 

Inleiding 
Datgene waarin de vrouw zich ontegenzeglijk onderscheidt van de man is 
haar vermogen om zwanger te worden en kinderen te baren. Met de 
komst van vrouwen in het vak, is ook dit fenomeen binnen de beroeps
groep geïntroduceerd. 

Reacties op zwangerschap 
Tijdens hun chirurgische loopbaan kregen 15 van de geïnterviewde vrou
wen kinderen. Hiervan kregen er acht één of twee kinderen tijdens de op
leiding. Twee werden zwanger tijdens de opleiding maar hadden hun 
'zwangerschapsverlof' pas na de opleiding gepland. 
De reactie van de opleiders op het bericht van de zwangerschap van hun 
assistenten was over het algemeen positief, 

"Mijn chef vond het heel leuk. Hij wist ook al dat ik dat van plan was. 
Hij had er ook al een beetje rekening mee gehouden, met bepaalde nar-
coses, dat ik daar niet in gezet werd zolang ik niet wist of ik zwanger 
was. Ja , die vond het eigenlijk heel leuk." 
Al zaten er enkele wonderlijke uitzonderingen bij: 

"Nou ja, het kan gebeuren, maar doe het niet een tweede keer." 
Het was voor allen een moeilijke opgave om het aan de opleider of werk
gever te gaan vertellen. Sommigen hielden het heel lang voor zich: 

"...was ik zwanger geraakt. Ik dorst dat gewoon niet bespreekbaar te 
maken. De opleider daar vindt: eigenlijk horen vrouwen gewoon thuis en 
voor kinderen te zorgen. Daar komt het eigenlijk op neer. Hoe oud is hij-
Midden veertig!" (1991) 

"Ik geloof dat ik toen bij 20 weken heb verteld dat ik zwanger was. Dat 
is het voordeel van allemaal mannen, die zien het niet, 20 weken met een 
tweeling. De verpleging had het al lang door, volgens mij." 
"Hoe heb je 19 weken een tweeling kunnen verstoppen?" " Gewoon 
door die wijde jassen. " 
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Drs. C. G. M. Moorman-Voestermans. Geregistreerd als chirurg in 1974. Hier samen met 
niet Prof. Dr. A. Vos 
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Ook na de opleidingssituatie werd de aankondiging van de zwangerschap 
met gemengde gevoelens ontvangen. In de chirurgische praktijk heeft het 
tijdelijk uitvallen van één der chirurgen altijd een toename van de werk
belasting voor de anderen tot gevolg. Een groot deel van het chirurgisch 
werk is acuut en semi-acuut en laat zich niet uitstellen. Hierdoor wordt 
de vreugde van de zwangerschap min of meer getemperd. In één geval 
leidde het zelfs tot een weigering van een associatie die tevoren reeds 
mondeling was toegezegd en waarvoor alle formaliteiten reeds hadden 
plaatsgevonden. 

"Toen ik acht maanden zwanger was en een keer bij de directeur zat toen 
was het zo van: wat ga je dan doen als het kind ziek is? Hoe ga je het dan 
regelen? Ik zeg van: Godverdorie, ik ben mijn hele zwangerschap nog 
geen dag weg gebleven, wat zit je toch te zeuren man, ik was zo ontzet
tend boos, je denkt toch zeker niet dat ik daar niet over nagedacht heb 
voordat ik eraan begon. Ik was zo kwaad daarover." 

"Ja, maar hoe moet dat nou verder met jou als moeder van twee kinde
ren, hoe moet dat nou toch? Toen dacht ik: Nou, dat is nou toch hele
maal niet uw probleem." 

Zwangerschapsverlof 
Aanvankelijk bestond er voor deze vrouwen geen regeling voor zwanger
schapsverlof. Zelfs toen er in latere jaren regelingen kwamen, planden de 
meesten hun zwangerschap zó, dat collega's zo min mogelijk last hiervan 
hadden. Twee werkten tot vlak voor de bevalling door. Vier van hen 
planden ofwel hun zwangerschapsverlof tussen twee verschillende banen 
in, zodat ze op dat moment bewust afzagen van een financiële vergoe
ding, of ze droegen hun inkomen volledig af aan een waarnemer, waar
door zij zelf volledig verstoken waren van eigen inkomsten. 

"Nee, ik werkte tot de laatste dag. Daarna had je zes weken, dat had je 
wel nodig, en daar nam ik een deel van mijn vakantie voor op. Ik heb 
nooit zwangerschapsverlof gehad. De laatste vier weken deed ik geen 
diensten meer." 

"Hij zei: goh, toen ik kwam kennis maken, ik zie nog jou met die dik
ke buik daar staan met je voet in de oksel van iemand om die arm in de 
kom te trekken." 

"Bij mijn tweede kind heb ik gewerkt tot en met ruim de achtendertig
ste week en ik had nog dienst en toen beviel ik." 
Ook in de onderzoeksgroep van Heymans et al. komt naar voren dat de 
volledige verlofperiode zelden wordt opgenomen. Als argument hiervoor 
wordt aangevoerd, dat men een bepaalde druk ervaart vanuit de werk-
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kring en zich verantwoordelijk voelt voor de werkzaamheden die moeten 
worden uitgevoerd , l ) . 

Beschermende maatregelen tijdens de zwangerschap 
Wat verder opviel was dat maar door een deel van de vrouwen bepaalde 
operaties tijdens de zwangerschap gemeden werden. Voor het overige 
personeel op de operatiekamers en bijvoorbeeld de röntgenafdeling wor
den al heel snel maatregelen getroffen om te vermijden dat ze tijdens hun 
zwangerschap aan straling bloot gesteld worden of met teratogene stof
fen, zoals bijvoorbeeld botcement, werken. Er is een aantal ingrepen, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van zogenaamde doorlichtingsappara-
tuur. Hierbij wordt kortdurend een operatiegebied met behulp van rönt
genstralen in beeld gebracht, onder andere om de stand van botbreuken 
te corrigeren of om het osteosynthesemateriaal, nodig voor de fixatie, 
adequaat aan te brengen. Het merendeel van de vrouwelijke chirurgen 
kon, wilde en durfde zich niet in een uitzonderingspositie te plaatsen tij
dens hun zwangerschap en vertrouwde onder andere op de veiligheid van 
een loodschort. Slechts twee van de vijftien meden de doorlichtingsappa-
ratuur in het eerste trimester van hun zwangerschap. Eén zorgde ervoor 
niet met botcement te werken. 
Het is treffend om te lezen hoe de adviezen van de Association of Women 
Surgeons in de VS voor de zwangere assistenten luiden in hun pocket 
mentor van 1994. Deze staan lijnrecht tegenover de maatschappelijke 
ontwikkelingen waarin gepleit wordt voor meer tijd en compensatoire 
maatregelen voor vrouwen met kinderen. Vooral komt hieruit naar voren 
dat de vrouwen die deze adviezen opstelden, zich er veel aan gelegen lie
ten liggen dat men op het werk zo weinig mogelijk last ondervond van de 
zwangerschap. 
1. If your condition allows it, plan to work a full schedule until you go 

into labor.... 
2. During the last six weeks, work a full schedule if you and your child's 

condition are satisfactory 
3 You will most likely have to give up or adjust your vacation time 

to account for this time off. 
4. During the first six weeks back at work, work full time if you are 

able.... 
5. Exposure to radiation: The American Board of Radiology allows 

pregnant residents and techs to work around X-rays and fluoroscopy 
with full shielding, until the seventh month of pregnancy 

Na deze tips wordt o.a. nog de volgende opmerking gemaakt: 



VROUWEN IN DE HEELKUNDE 1 1 1 

Mw. C. G. Al Moorman-Voestermans. Links van haar Drs. E. Crul, kindercbirurg, 
rechts Prof. Dr. A. Vos 

There is, however, a higher risk of preterm labor (but not delivery) and 
preeclampsia. (2) 

Er is inderdaad uit onderzoek gebleken dat zwangere arts-assistenten in 
opleiding voor verschillende specialismen, een verhoogde kans hebben op 
prematuriteit (3>4>5>, dysmaturiteit ,6), solutio placentae (5> en preeclampsie 
(7). Er is geen verhoogde incidentie van abortus gevonden (5-8). 
De bovengenoemde adviezen van de Association of Women Surgeons ko
men ongetwijfeld voort uit de angst om het vooroordeel te bevestigen dat 
vrouwen minder geschikt zijn voor de chirurgie door interveniërende 
zwangerschappen. In 1992 werd in Nederland een studie verricht in de 
regio Amsterdam naar zwangerschap tijdens de opleiding tot specialist in 
diverse vakgebieden. Door middel van een enquête werd aan 191 man
nelijke en vrouwelijke assistentgeneeskundigen in opleiding (AGIO's) ge
vraagd naar opvattingen over zwangerschap tijdens de opleiding en om
standigheden waaronder zwangerschap en opleiding gecombineerd wer
den. Bij vrouwen zonder kinderen was de houding van de stafleden en de 
collegae een zeer belangrijke overweging om geen kinderen te krijgen. Bij 
diegenen bij wie reeds ervaring was met het werken met een zwangere 
collega, werd positiever geoordeeld over de houding van zowel collegae 
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als stafleden dan bij AGIO's zonder deze ervaring (9). 
In een Amerikaanse studie onder vrouwelijke plastisch chirurgen en vrou
welijke arts- assistenten in opleiding voor plastisch chirurg, werd een 
gemiddeld zwangerschapsverlof voor de bevalling gevonden van 3,5 da
gen (!) terwijl 7 5 % van de ondervraagden door had gewerkt tot de dag 
van de bevalling <10>. Zo extreem zijn de taferelen in Nederland zeker niet. 

Ziekteverzuim 
Slechts één van de 45 vrouwen gaf aan dat ze enkele malen haar werk had 
moeten verzuimen voor een vgriep\ Alle overigen zeiden zelden of nooit 
hun werk te verzuimen voor minder ernstige aandoeningen. 

"Ik heb eens een week griep gehad, dat vond ik al heel vreselijk." 
"Ik ben in al die jaren nog nooit ziek geweest. Nog geen dag. Daar had 

je geen tijd voor. " 
Ook de door zoveel mannelijke collegae gevreesde maandelijkse periode 
was nooit aanleiding tot ziekteverzuim. 

"Ik heb wel eens in elkaar gekrompen gezeten met de menstruatie, tus
sen twee operaties door, maar daar ben ik nooit voor thuis gebleven. " 
Dit ligt geheel in de lijn van het advies dat wordt gegeven in de pocket 
mentor van de American Women Association. 

Menses: You will get little or no sympathy about problems related to 
your menstrual cycle. If you mention it, or complain, you are asking for 
trouble. (Men don't have periods and often think this is one reason wo
men should not be surgeons.) If you are in a bitchy mood, expect to be 
accused of 'being on the rag'. (Never mind the fact you haven't slept in 
the previous 36 hours.){2). 

Soms werden deze vrouwen toch gedwongen hun werk neer te leggen 
door een ernstige aandoening. Drie van hen moesten enige tijd rusten in 
verband met de ziekte van Pfeiffer. Twee maakten een hepatitis door. 
Zelfs bij ernstige aandoeningen presteerde een aantal het om onverant
woord lang door te blijven werken. 

"Ik heb een keer een lamme arm gehad omdat ik van een berg was af
gevallen, die hing dan hier zo, en dan moest ik zo doen om hem omhoog 
te krijgen. Toen stond ik 's avonds al weer een appendix te doen. " 

"Dat is wel gekomen omdat ik zelf een beetje te lang doorgelopen heb. 
Ik had eerder aan de bel moeten trekken. Dat heeft uiteindelijk weer ge
resulteerd in een laparotomie. Dat is eigenlijk voor het eerst mijn echte 
ziekteverzuim geweest, dat ik zelfs op mijn werk afgevoerd werd. Dat 
was op zich wel geestig. Ik heb nog nooit zoveel witte jassen om mij heen 
in paniek gezien." 
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Men had ook sterk de neiging om zo snel mogelijk het werk te hervatten. 
"Ja, ik heb een keer een operatie gehad waar een sepsis uit voortgeko

men is en toen heb ik wel een jaar lang gehad, dat ik merkte dat het een 
verdomd zwaar vak is. Maar toen ik eenmaal hersteld was heb ik eigen
lijk nooit meer problemen gehad. " 

Twee vrouwen kregen op middelbare leeftijd een mammacarcinoom; 
voor beiden was dit een reden om hun werkzaamheden sterk te reduce
ren. Voor één was een degeneratieve aandoening van haar handen de 
aanleiding om gedurende langere tijd het vak niet uit te oefenen. Deze tijd 
heeft zij benut om een andere academische studie te voltooien. Daarna 
was zij in staat met geringe aanpassingen haar oorspronkelijke beroep 
weer op te vatten. Bij één vrouwelijke chirurg is een langzaam progres
sieve ziekte, die begon in de bloeitijd van haar carrière, de oorzaak van 
een zeer sterke reductie van haar werkzaamheden. Eén stopte voor haar 
zestigste met werken ten gevolge van hypertensie, maar ook zij heeft van 
tevoren lange tijd haar symptomen genegeerd. 

" O p een gegeven moment zei mijn collega: weet je wat jij eens moet 
doen: je moet ophouden met zeuren en er eens over nadenken of je niet 
moet stoppen met werken. Iemand moet je dan even wakker schudden." 
Twee anderen zetten hun werk voort ondanks de pijn van en de bewe
gingsbeperking door een heuparthrose. Hierbij kan niet voorbijgegaan 
worden aan het feit dat chirurgie ook een voortdurende fysieke inspan
ning vereist. 

Fysieke belasting 
Navragend of de lichamelijke conditie ooit een bezwaar was geweest om 
het vak ten volle uit te oefenen, gaven de respondenten unaniem tot ant
woord dat dit niet het geval was. Sommige aspecten van het vak werden 
als lichamelijk zwaar ervaren maar dit gaf in de praktijk eigenlijk nooit 
problemen. 

"Ik weet niet of dat typisch vrouwelijk is maar ik heb niet zoveel kracht 
in mijn armen dus bijvoorbeeld een heup reponeren, ja dan moet de pa
tiënt echt verslapt zijn. In het begin ging ik dan ook wel eens de mist in 
dat dan de patiënt niet helemaal verslapt was, o, ik krijg hem er niet in. 
Verdorie, ja, en als dan de patiënt eenmaal goed verslapt was kreeg ik 
hem er best wel in. " 

"Ik heb wel vermoeiende operaties gedaan, maar heel andere dan ze zei
den dat ik niet zou kunnen doen. Bijvoorbeeld een retroperitoneale lymf-
klier dissectie vond ik de vermoeiendste operatie, maar die hebben ze 
nooit genoemd." 
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Dr. R. F. van der Sluis in 1987. Geregistreerd als chirurg in 1976 
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Attitudebepalende factoren bij ziekte 
Uit de interviews bleek dat de factoren die een rol gespeeld kunnen heb
ben bij de grote inzet voor het werk, met weinig oog voor eigen lichame
lijke ongemakken, er velerlei waren. 
In de eerste plaats heerst binnen de beroepsgroep in zijn geheel de ge
woonte om ondanks ziekte zo lang mogelijk door te werken. De vrouwen 
neigen er toe zich hieraan te conformeren. Misschien proberen de vrou
wen hierin zelfs verder te gaan dan hun mannelijke collegae om vooral 
niet te beantwoorden aan het veelal opgeworpen beeld dat vrouwen fy
siek niet in staat zijn het vak uit te oefenen. 
Bovendien leeft bij hen de opvatting dat ze meer moeten presteren dan 
hun mannelijk collegae om als gelijkwaardig beschouwd te worden. 
Ten tweede draagt ook de organisatie van de kliniek ertoe bij dat uitval 
door ziekte een zware belasting voor collega's betekent. Verantwoorde
lijkheidsgevoel ten opzichte van collega's en patiënten is dus voor een ie
der in deze beroepsgroep een reden om zich niet ziek te melden. 
Niet onvermeld mag blijven dat arbeidsvreugde een wezenlijke stimulans 
voor deze vrouwen was om door te gaan. 
Deze persoonlijkheidskenmerken, namelijk doorzettingsvermogen en de 
eigenschap om lichamelijk ongemak het hoofd te bieden, zullen ook een 
rol gespeeld hebben bij de keuze voor de chirurgie. 
Eén van de geïnterviewden had de volgende verklaring hiervoor: 

"Als je ziet hoe de chirurgen omgaan met ziekte bij zichzelf, dan is het 
wel net alsof ze denken dat ze een soort almacht hebben. Ziekte wordt 
niet geaccepteerd. Als je ziek bent, of iemand loopt met een griep rond of 
zo, dan wordt eigenlijk verwacht dat je daarmee verder rond loopt. In zo
verre denk ik wel dat ze als arts een soort machtsgevoel over ziekte heb
ben." 

Bij navraag bij de MOVIR, één van de belangrijke arbeidsongeschikt-
heidsverzekeraars van medisch specialisten, bleken er geen gegevens be
schikbaar te zijn over het ziekteverzuim van medisch specialisten en chi
rurgen in het bijzonder. 

Samenvatting 
Het tijdelijk uitvallen van één van de chirurgen in een chirurgische prak
tijk vormt een groot probleem. Het gaat altijd gepaard met een toename 
van de werkbelasting voor de overige leden van de praktijk. Dit is zelfs 
het geval als er een waarnemer wordt ingehuurd. Met de introductie van 
vrouwen in het vak deed ook het zwangerschapsverlof als nieuw feno
meen zijn intrede in de chirurgische wereld. In de groep door ons gein-
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terviewde vrouwen, vielen de zwangerschappen nog in een periode dat dit 
zeldzaam was. Allen hebben zich op hun werk verontschuldigd voor de 
'overlast' die zij veroorzaakten. Bovendien deden zij hun best om zo min 
mogelijk het normale werkpatroon te verstoren. Zelfs toen er later rege
lingen kwamen, probeerden de vrouwen altijd nog hier minder gebruik 
van te maken dan officieel toegestaan was. 
Ook ten aanzien van ziekteverzuim bestond een hoog arbeidsethos. Men 
ging door, ondanks lichamelijke beperkingen. Daarin doen vrouwen, 
naar onze indruk, niet onder voor hun mannelijke collega's. 

Drs. H. C. Horstman, Geregistreerd als chirurg in 1981 
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