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XV Tokenpositie 

Inleiding 
'Token' is de term die in de sociologie gebruikt wordt voor de eenling of 
uitzonderingsfiguur in een groep ( l ). Een uniforme groep bestaat uit een 
zelfde soort personen; ze komen veelal overeen in sekse, opleiding en et
nische achtergrond. Aan de andere kant staat de uitgebalanceerde groep, 
waarin verschillende groeperingen vertegenwoordigd zijn. Een 'skewed' 
groep bestaat uit een grote hoeveelheid eenzelfde soort personen, de do-
minerenden, en één tot enkele uitzonderingsfiguren: de ' tokens' . Deze si
tuatie wordt door de bedrijfssociologe Rosabeth Moss-Kanter beschre
ven in haar boek 'Men and women of the corporation' met betrekking tot 
vrouwen met een vooraanstaande functie in het bedrijfsleven. 

De vrouwelijke chirurg als token 
De beschreven situatie van vrouwen in het bedrijfsleven toont veel over
eenkomsten met vrouwen in de chirurgie. Ook deze vrouwen nemen een 
tokenpositie in, met alle problemen van dien (1). 
Het primaire gegeven is dat deze vrouwen bij de groep eruit springen en 
dus continu zichtbaar zijn, zuiver op grond van hun anders zijn. 

"Het enige verschil was dat ik door de hoogleraar en de chef de clini-
que bij de voornaam werd genoemd en niet bij de achternaam." 

"Je valt altijd op, vind ik. Mensen herinneren zich mij ook allemaal." 
"Je valt ook op. Als ik dan tijdens mijn co-schap het goed deed of het 

erg leuk vond, viel dat ook juist op. Dus ik denk dat er ook heel veel po
sitieve kanten aan zitten." 

Dit gegeven vormde zelfs aanleiding voor de Association of Women 
Surgeons om in 1994 een 'Pocket Manual ' te schrijven; een handleiding 
met tips voor vrouwelijke assistenten in de heelkunde ,2). Het is een op
merkelijk fenomeen, dat bij de introductie van vrouwen in een bepaalde 
beroepsgroep, men zich genoodzaakt zag een gedragshandleiding uit te 
geven voor vrouwen binnen deze werksituatie. Het boekje is opgezet in 
pocketformaat en voorzien van een spiraalring, om zo een gemakkelijk 
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Dr. M. H. Oud-Rövekamp (registratie als chirurg in 1982) links op de foto 
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naslagwerkje te vormen dat in de zak van de doktersjas meegenomen kan 
worden. Er staan tips in vermeld over de meest uiteenlopende zaken, va
riërend van werkindeling, kleding, houding ten opzichte van superieuren, 
t/m menses en zwangerschap. 
Over de zichtbaarheid van de vrouw en hoe hiermee om te gaan worden 

bijvoorbeeld de volgende adviezen gegeven: 
" Women's clothing tends to be more difficult for people to decide 

whether it is or is not within the norm. Avoid anything that can remote
ly he considered seductive. Specifically, avoid short skirts, low collar li
nes, and tight anything unless you also want to deal with sexual haras
sment issues. Boring yes, but you are here to become a surgeon, not to 
find the love of your live or win the best dressed award." (2). 

De tokenpositie brengt vele dilemma's en tegenstrijdigheden met zich 
mee. Deze kunnen op verschillende wijzen tot uiting komen. 
1- De vrouwen worden gezien als vertegenwoordigsters van hun sekse, 
maar vormen tegelijkertijd een uitzondering op deze groep. 

"Een referentiekader heb ik altijd gemist. Ook omdat ik altijd alleen 
ben geweest heb ik dat enorm gemist en nu nog heb ik dat steeds. Ik heb 
altijd het gevoel dat ik helemaal alleen ben. Ik heb helemaal geen refe
rentiekader. " 
Met name haar falen zal niet alleen de vrouw zelf, maar ook haar groep 
worden aangerekend: 

"Na twee maanden wist ik: ik blijf hier niet, maar ik dacht, ik moet op 
zijn minst drie maanden blijven anders zegt iedereen: zo'n vrouwsper
soon, die wijven, je kent het wel." 
Bij een andere vrouw was haar voorgangster na haar huwelijk met een 
katholieke mede- assistent niet tot dit geloof bekeerd: 

"Ik had een beetje pech want een voorgangster van mij, die had er wel 
een opleiding, dus ze waren niet tegen vrouwen, en die was ook niet ka
tholiek, die is getrouwd met één van de assistenten, die wel katholiek 
was. Zij werd niet katholiek, dus ik had een verkeerd voorbeeld." 

"Ik vind een vrouw in het vak toch een lastig iets. Misschien dat ik wat 
gekleurd ben door de meningen die in mijn tijd heersten. Ik heb in mijn 
omgeving ook wel zien gebeuren dat vrouwen, sommige vrouwelijke as
sistenten heel enthousiast aan iets beginnen, met kinderen en al, maar dat 
er dan toch dingen spaak gaan lopen. Op één of andere manier moet dat 
toch niet gebeuren, vind ik. Er kan natuurlijk altijd iets mis gaan maar 
dat is niet goed voor vrouwen in het vak, denk ik. Je bevestigt een voor
oordeel en dan vraag ik me af: heeft men van tevoren goed overzien waar 
men aan begon? 
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"Toen ik daar vier maanden zat kreeg ik bericht of ik even wilde komen 
praten. Er bleek dat iemand niet kwam opdagen voor de opleiding. Dat 
was een jongen en die zat in Zuid-Afrika, ging daar trouwen en kwam 
niet. Ik zei: wilt u daar even nota van nemen: dat is een man die trouwt 
en niet komt. Dat wordt altijd vrouwen in de schoenen geschoven." 

"Je moet echt goed zijn om even goed beschouwd te worden. En heel 
snel als het een beetje misliep werd het toegeschreven: het is de vrouw ge
weest, de emotionaliteit van de vrouw, ze benaderen het anders. Dat 
werd echt een beetje tegen hen gebruikt." 
Wanneer de vrouw succes boekt, wordt ze gezien als een uitzondering 
binnen haar groep. 

2- Er wordt haar duidelijk gemaakt dat ze een vreemde eend in de bijt is, 
maar tegelijkertijd wordt er van haar verlangd zich te gedragen alsof er 
geen verschil bestaat. 

"Toen dacht ik: jeetje je kan het vak doen en toch jezelf blijven. 
Daarvoor dacht ik dat je dan moest veranderen in een soort harig man
wijf om zo te overleven." 

Rechts op de foto Mw. M. H. Oud-Rövekamp tijdens een operatie in het Binnengasthuis 
te Amsterdam 
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"Ik heb me gewoon altijd opgesteld als maatje, zonder me echt overal 
mee te bemoeien. Ik bedoel: er waren ook perioden, dan trok ik me terug 
en dan gingen de jongens in de andere kamer elkaar opsluiten in bet bok. 
Nou, daar was ik dus nooit bij, hè, dat deed ik dus niet. Maar ik was ge
woon een maatje. Ik liet me er niet op voorstaan dat ik een vrouw was, 
ik deed gewoon alles mee en dan moet je niet zeuren, denk ik. Dus dat 
ging goed. Van wie ik wel altijd het gevoel heb gehad van: gek wijf, ga 
liever kousen stoppen, dat was de opleider." 

"Ik moest komen voor een gesprek en toen zei hij dat ze me niet zo be
sluitvaardig vonden, altijd zo aarzelend. Dat was omdat ik bang was de 
verkeerde beslissingen te nemen, want ja, stel je voor hè. Toen dacht ik 
dan zal ik mijn houding wijzigen en dan neem ik maar af en toe de ver
keerde beslissing." 

"Ze zeiden wel eens: sorry hoor, maar we vergeten wel eens dat je een 
vrouw bent." 

3- Tokens zijn de meest zichtbare en besproken acteurs op het toneel 
maar doen zelf meestal niet mee aan de regie van het spel. Eén van de 
door ons geïnterviewden had een vooraanstaande functie in één van de 
beroepsverenigingen. 

4- Zij is bij uitstek de meest individuele persoon van de groep maar juist 
zij wordt vaak in een rolpatroon gedwongen waarbij ze een deel van haar 
persoonlijkheid opzij moet zetten. 

"Er waren er wel die zeiden: leuk dat je er bent want als jij er bent dan 
kunnen wij wel eens streven naar kortere werktijden, kan jij dat regelen. 
Ik heb gezegd dat ik dat wel wilde steunen maar niet vooraan ging staan. 
Dan zeggen ze: eindelijk een vrouwelijke assistent en dan begint ze gelijk 
te zeuren, dus dat moet je van mij niet verwachten." 

5- De uitjes en borrels buiten werktijd, met collegae, worden opgezet als 
ontspanning voor de werknemers. Voor de token vormt deze gelegenheid 
vaak juist een extra belasting. 

"Op de vereniging stond ik echt heel verloren tussen al die groepjes 
mannen. Dan dacht ik ook: waarom praten die allemaal met elkaar en 
niet met mij? Als ik dan iemand aansprak dan keken ze een beetje zo van: 
wat krijgen we nu toch? Dan was het heel moeilijk om een gesprek gaan
de te houden. Omdat je toch werd bekeken als een rare vreemde eend in 
de bijt." 

6- Tokens zijn vaak eenlingen in de groep maar tegelijkertijd zullen ze 
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niet snel geneigd zijn lotgenoten op te zoeken om verdere afzondering 
van de groep te voorkomen. De omgeving verwacht vaak wel een saam
horigheid van dezelfde sekse. 

"Je wordt zo gauw, als er een vrouw bij komt en je bent daar als enige 
vrouw, dan wordt er van de gedachte uitgegaan dat je met elkaar over
weg zou kunnen en dat dat één geheel is. Je wordt dan heel vaak bij el
kaar in een hokje geduwd. Ik merkte heel goed dat ze dat in het begin niet 
wou, maar laat ik het zo zeggen, dat ze de kat uit de boom keek, en dat 
vond ik ook wel goed. " 

"Ik ben altijd een beetje een eenling geweest. Dat is in dit vak natuur
lijk extra, gestimuleerd, zou ik bijna zeggen." 

"Ik zou niet een biertje met haar gaan drinken, ik heb ook met haar ge
studeerd, toen zijn we ook nooit vriendinnen geweest. We hebben nau
welijks met elkaar gepraat, waarom zou je dan opeens wel aardig tegen 
elkaar gaan doen als je met elkaar werkt? Ik wordt daar vaak op aange
sproken. " Interviewer: "Vind je het irritant dat mensen je vaak bij elkaar 
in een hokje stoppen?" " Ja, maar dat duurt meestal maar heel erg kort, 
dat proberen. Ik klik niet met haar. Misschien als het een andere leuke 
meid was geweest dat je naar elkaar toe trekt. Dat kan ik me voorstellen, 
ik weet het niet. Ik kan me het wel voorstellen dat ze het proberen, ik 
denk dat ik dat zelf ook zou doen, als je met allemaal vrouwen zit en er 
zijn twee mannen dan verwacht je dat die meer met elkaar gemeen heb
ben. " 

"Daar heb ik nooit echt het gevoel gehad dat ik erbij hoorde. De jon
gens onderling hadden wel een hechte band. Met sommige mensen had ik 
wel een goede band maar met andere niet, nee." 

"Ze gedroeg zich zeer afstandelijk en zo masculien ook, in haar gedrag 
naar mij toe. In plaats van dat we de handen inéén sloegen, keerde ze zich 
van mij af." 

"Ik heb met haar nog wel contact maar met sommige van de jongens 
heb ik ook nog contact. Wij zijn ook vrij verschillende karakters. Ik heb 
ook nog bewust gedacht: je moet niet met twee vrouwen apart gaan zit
ten tegenover de rest. Ik heb dat ook vrij bewust niet gezocht: van: wij 
vrouwen, tegenover de mannen, of zo." 

Zolang er weinig vrouwen in het vak zijn, zal ieder ongemak, direct ge
relateerd aan haar sekse (zwangerschapsverlof, kinderopvang), als lastig 
worden beschouwd. Als er vele vrouwen in deze positie komen zullen er 
automatisch aanpassingen en oplossingen voor dergelijke problemen ko
men. 

"Het enige onhandige vond ik dus dat je op een gegeven moment in de 
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zwangerschap niet teveel met doorlichting wilde werken. Dat was op zich 
wel waar te maken maar de allerlaatste stage voordat ik met verlof ging 
werd ik ingedeeld op de traumatologie. Dat vond ik echt zo achterlijk. Ik 
dacht echt van: moet ik nou met een dikke huik daar een beetje heupen 
gaan staan doen onder doorlichting, wat ik eigenlijk niet wil, of oude da
metjes op een hank helpen, die net aan hun heup geopereerd zijn, terwijl 
ik mezelf nauwelijks meer staande kan houden, of kerels van 100 kilo 
aan hun knie onderzoeken* Dit snap ik niet, dat is toch wel heel stom, 
absoluut niet bij nagedacht. " 

"Na mij werden twee collega's zwanger en ik denk dat zij het niet goed 
doen. Je moet een zwangerschap niet als een ziekte zien. Als je in de 
Hema achter de kassa zit werk je ook gewoon tot je 34e of 36e week. Je 
hoeft niet het zwaarste van het zwaarste te doen maar je kunt wel ge
woon werken. Eén van mijn collega's stopte al vanaf 18 weken met dien
sten doen en was continue afwezig. Bij 25 weken werkte ze al niet meer 
in de kliniek. De acceptatie van mijn mannelijke collega's wordt daar
door absoluut minder. Een studente die nu onderzoek doet, heeft hier ge
solliciteerd en de voornaamste reden dat ze niet aangenomen wordt is dat 
het weer eens tijd wordt om mannen aan te nemen omdat er zoveel klach
ten zijn over dit soort dingen. Over dysfunctie ook. Ik geef ze gelijk, ik 
zou bijna hetzelfde vinden. " 
De rol van de token binnen de groep 
De vrouw binnen de groep mannen krijgt vaak een stereotype rol toebe
deeld. Deze is afgeleid van de gangbare man - vrouw verhoudingen: 

De moeder 
Soms nam zij ook een verzorgende rol op zich binnen de groep, zoals die 

van de moeder van een groot gezin. 
"Op een gegeven moment was ik ook een beetje... het hart is misschien 

wat overdreven, maar toch heb ik daar een bepaalde centrale functie ge
kregen. Er was onder de vorige hoogleraar betrekkelijk weinig samen
hang in de groep. Het was bijvoorbeeld niet gewoon dat als er iemand 
klaar was als chirurg dat hij dan een afscheid kreeg. Ik ben toen begon
nen met te organiseren vanuit de groep dat er voor die mensen toch iets 
extra's was. Dat doen ze nu nog steeds." 
Er waren ook vrouwen die deze rol niet wilden opgedrongen krijgen. 
"Ik heb geweigerd om altijd koffie te schenken op vergaderingen." 
Soms wordt van de vrouw verwacht dat zij een luisterend oor biedt voor 
persoonlijke problemen en hoopt men bij haar troost en een bemoedi
gend woord te vinden. 
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Drs. T. van den Hoonaard. Als chirurg geregistreerd in 1983 
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De verleidster 
Onbewust kan seksuele aantrekkingskracht een rol spelen. 

"Hij viel geweldig op mij. Dat merkte ik: hij zei dat ik zulke prachtig 
grote handen had. Ik vind het trouwens nog steeds een hele sympathieke 
kerel." 

"Er waren een paar collegae die hadden eigenlijk, dat kon je merken, 
moeite met vrouwen in het vak. Maar die mochten mij dan wel. Dat uit
te zich dan in wat plagen, dat ze mij niet helemaal konden plaatsen. " 
Mocht een vrouw met één van de mannen in haar omgeving meer con
tact onderhouden dan met de anderen dan zal dit aanleiding geven tot 
onrust. 
Interviewer: "Behandelde hij u dan anders dan anderen?" " Dat mag je 
wel zeggen. Ik weet niet of je hem kent? Interviewer: " Ik weet alleen dat 
hij vrouw en vriendinnen heeft." "Inderdaad, ja" Interviewer: "Uitte zich 
dat in stekelige opmerkingen-" Nee, integendeel". 

"De eerste vrouwelijke assistent in die kliniek is met één van de chirur
gen getrouwd. Toen moest ze kiezen of de chirurg of de opleiding, dat 
ging niet samen. Toen ik in de kliniek kwam is er ontzettend over gegie
cheld, natuurlijk. Gezellig over gespeculeerd: god, voor wie zou die nu 
vallen? Of: voor wie zou die nu wezen? Dat ging ook over, op den duur. " 
Het komt voor dat één van de mannen binnen de groep met een hogere 
positie zich opwerpt als beschermer c.q. mentor en daarmee de relatie
vorming met de overige mannen beperkt. 

"Ik had dus tijdens mijn opleiding altijd een vaderlijke hand gehad." 

De mascotte 
Binnen sommige groepen wordt de vrouwelijke collega gezien als de amu
sante mascotte ervan. 

"Ik moest me eerst komen laten zien voordat ik naar de selectie ging. Ik 
daar, keurig in mijn rokje, naar de opleider en al die mannen daar. Ik heb 
daar vreselijk schik met ze gehad. Nou, ik was dan goedgekeurd en 
mocht zo naar de selectie. Het was op zich wel leuk." 

De ijzeren maagd 
Wanneer de vrouw zich geen van de hierboven genoemde rollen laat op
leggen wordt zij nogal eens gezien als ongenaakbaar, ontoegankelijk, als 
iemand met haar op de tanden, als de ijzeren maagd. 

Samenvatting 
De eenling of uitzonderingsfiguur komt ook in andere omstandigheden 
voor. De sociologie heeft hiervoor de term 'token' gereserveerd. De di-
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lemma's en tegenstrijdigheden die de token-positie met zich meebrengt 
voor de vrouwelijke chirurgen kunnen worden ondergebracht in zes ca
tegorieën: 
1. De vrouwelijke chirurg wordt gezien als een vertegenwoordigster van 

haar sekse, maar vormt tegelijkertijd een uitzondering hierop. 
2. Er wordt van haar verlangd dat zij zich gedraagt als de rest van de be

roepsgroep, terwijl haar tegelijkertijd te verstaan wordt gegeven dat 
zij een vreemde eend in de bijt is. 

3. Vrouwelijke chirurgen hebben een in het oog springende positie, 
maar zijn tegelijkertijd weinig invloedrijk. 

4. Door haar uitzonderingspositie een individualist, kan zij dikwijls een 
deel van haar persoonlijkheid niet tot uiting laten komen. 

5. De sociale activiteiten buiten werktijd kunnen voor haar een extra be
lasting zijn omdat zij ook hier de uitzonderingsfiguur is. 

6. Er is een weerstand om steun te zoeken bij andere vrouwelijke chi
rurgen, uit angst zich af te zonderen van de groep. 

De vrouw binnen een groep mannen krijgt vaak een stereotype rol toebe
deeld: die van moeder, van verleidster, van mascotte of van ijzeren 
maagd. 
Wij hebben van al deze problemen die de tokengroep kan tegenkomen 
meerdere voorbeelden herkend in de onderzoeksgroep. Niet voor alle 
hebben wij een passend citaat gevonden, omdat de problemen niet altijd 
expliciet verwoord werden. Wel is duidelijk geworden dat de vrouwelij
ke chirurg vooralsnog een tokenpositie inneemt. 



VROUWEN IN DE HEELKUNDE 2 3 9 

Literatuur 

1. Moss-Kanter R. Men and women of the corporation. Basic Books, USA, 1977. 
2. Majure JA. Association of Women Surgeons Pocket Mentor 1994. A Manual for 

Surgical Interns and Residents. Westmont Illinois. 




