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XVII De opleiding tot chirurg 
in Nederland 

Inleiding 
In de traditie van de heelkunde is de selectie van de op te leiden assisten
ten, de kwaliteitseisen van de opleiding en de uitoefening van het vak zelf 
altijd uitsluitend in handen geweest van de chirurgen. In de periode 1984-
1990 werd hiervan afgeweken. Een andere professie, de psychologie, 
werd ingeschakeld bij de selectie van op te leiden chirurgen. 

De ontwikkeling van de chirurgie als medisch specialisme. 
In 1575 werd de Leidse universiteit gesticht. Hierin vond de eerste offi
ciële Nederlandse universitaire opleiding in de geneeskunde haar oor
sprong. Met de in 1425 gestichte universiteit was Leuven in het zuiden 
het noorden reeds voorgegaan. Aan de universiteit werden de Doctores 
Medicinae opgeleid. Deze aanvankelijk puur theoretisch geschoolde art
sen kunnen gezien worden als de voorlopers van onze huidige internisten. 
Het onderwijs in de heelkunde in deze periode was vooral theoretisch van 
aard. Van praktische chirurgie op universitair niveau was toen nog geen 
sprake. Binnen de studie van de geneeskunst begon zich eerst de anato
mie als hulpwetenschap af te tekenen, oorspronkelijk als een puur theo
retisch vak. In 1597 werd met de oprichting van een anatomisch theater 
te Leiden hieraan een praktisch aspect toegevoegd. Vanaf dat moment 
vond geleidelijk een uitbreiding van de chirurgie plaats binnen de acade
mische muren. Later hadden de meeste faculteiten een anatoom aange
steld die ook de heelkunde als leeropdracht had. Illustere voorbeelden 
hiervan zijn Nicolaas Tulp (1593-1674) en Frederik Ruysch (1638-1731) 
in Amsterdam. Het onderricht dat zij gaven was echter bestemd voor de 
Doctores Medicinae, van wie slechts een enkeling de heelkunde in prak
tijk zou brengen. Zij achtten het verrichten van medisch handwerk be
neden hun stand. Hierbij moet worden gedacht aan aderlaten, het ver
zorgen van wonden, het zetten van fracturen en andere heelkundige han
delingen. Waren deze ingrepen noodzakelijk, dan kwamen de chirurgijns 
eraan te pas. Deze chirurgijns waren sinds het eind van de 15e eeuw ver
enigd in gilden. Er bestonden geen landelijke opleidingseisen, maar in el-
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ke stad had het chirurgijnsgilde zijn eigen opleidingseisen geregeld waar
bij de leerling na afloop een examen moest afleggen dat alleen in die stad 
geldig was. Het was in sommige steden voor zonen van chirurgijns een
voudiger om toegang te krijgen tot de opleiding en examens dan voor an
deren. Dit kwam tot uiting in de voor hen vigerende lagere tarieven om 
de opleiding te volgen en het examen af te leggen. Zo was het examen
geld te Amsterdam in 1796 voor een meesterszoon 265 gulden, voor een 
poorterszoon 280 gulden, voor een Amsterdamse leerling 300 gulden en 
voor een vreemdeling 330 gulden. Uit de notulen van het gilde blijkt dat 
kandidaten zich vaak terug moesten trekken omdat ze de kosten van de 
opleiding niet konden betalen. Een groot deel van de kandidaten zakte 
voor het examen, soms tot zes maal toe. Het examen bestond uit een 
theoretisch en een praktisch gedeelte. Als proeve van bekwaamheid 
moest men ijzer tot lancetten slijpen en aderlaten. De opleiding vond 
plaats in een leermeester-gezel situatie, zoals deze tot op de dag van van
daag nog vigeert. De Meesters waren praktisch denkende ambachtslie
den, die maatschappelijk veel minder aanzien genoten dan de Doctores en 
vaak moeite hadden om het hoofd financieel boven water te houden. Zij 
zagen zich dan genoodzaakt om naast hun chirurgische praktijk een bar-
bierswinkel te houden waar het knippen en scheren van klanten hun een 
aanvullend inkomen bezorgde. 
Men kende ook opper- en onderchirurgijns. Deze terminologie gold al
leen voor de scheepschirurgijns. Voor deze onderchirurgijns gold dat zij 
enkele jaren als leerjongen in een barbierswinkel gestaan moesten heb
ben. Er werd ook een apart examen ingesteld ten behoeve van scheeps
chirurgijns. Dit werd vanaf 1636 in Enkhuizen ingevoerd en stond ook 
bekend onder de naam: Zeeproef. Het was deze scheepschirurgijns niet 
toegestaan aan de wal te praktiseren. 
In de 18e eeuw slaagden sommige chirurgen erin zich los te maken van 
de oude middeleeuwse beperkingen en zich een positie te verwerven ge
lijk aan hun rivalen, de Doctores Medicinae. In de 19c eeuw werd het on
derwijs in de chirurgie definitief overgenomen door de universiteiten. 
Hiermee kon echter niet worden voldaan aan de behoefte aan praktische 
geneeskundige hulp, met name op het platteland. De leef- en werkom
standigheden en de financiële vooruitzichten maakten het hier minder 
aantrekkelijk om zich te vestigen dan in de steden. Daarom werden in 
1823 de Clinische Scholen opgericht. Deze waren gevestigd te 
Middelburg, Haarlem, Hoorn, Alkmaar, Rotterdam en Amsterdam. De 
eisen voor toelating tot één van deze scholen wisselden, maar waren 
meestal laag, hetgeen de kwaliteit van de opleiding niet ten goede kwam. 
De Clinische school van Amsterdam functioneerde goed, de overige ston-
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den op een bedenkelijk laag peil. In 1840 waren er drie hogescholen en 
drie athenea waar de Doctores Medicinae, Obstetricae of Chirugicae ar-
tis werden opgeleid, allen met deelbevoegdheid. De Athenea boden geen 
mogelijkheid tot promoveren. Aan de zes Clinische Scholen vond de op
leiding tot plattelands- of stedelijk heelmeester of vroedmeester 
plaats " t/m9>. 
Men kende vóór de wet van Thorbecke wel dertien verschillende genees
kunstbeoefenaren: Medicinae Doctores, Artis Obstetricae Doctores, 
Chirurgicae Doctores, Med., Chir. Et Art. Obst. Doctores die in het bui
tenland waren gepromoveerd, Officieren van Gezondheid der le- 2C en 3C 

klasse, stadsheelmeesters, plattelandsheelmeesters, scheepsheelmeesters, 
vroedmeesters, oogmeesters, tandmeesters, vroedvrouwen en tenslotte 
apothekers |9). 
Doctor Medicinae werd men ofwel na een vierjarige universitaire studie, 
ofwel na een atheneumstudie te Harderwijk, Franeker of Amsterdam, ge
volgd door twee jaar universiteit. De graad Chirurgiae Doctor werd ver
kregen door een chirurgisch examen af te leggen en een operatie te ver
richten op een kadaver. De verkrijging van de graad van Doctor Artis 
Obstetricae tenslotte, vereiste een verloskundig examen, demonstraties 
op het fantoom en een verklaring aan de faculteit dat men voldoende be
vallingen had gedaan <10>. 
Door de komst van de wet op de uitoefening van de geneeskunst op 1 ju
ni 1865, tijdens de regeringsperiode van Thorbecke, werd de opleiding 
tot arts meer gestructureerd. De doctorstitel verleende niet langer de be
voegdheid tot uitoefening van de genees-, heel- en verloskunde, men 
mocht de geneeskunde alleen beoefenen als men twee staatsexamens, die 
door min of meer onafhankelijke commissies werden afgenomen, met 
goed gevolg had afgelegd. Voor de reeds praktiserende heelmeesters en 
vroedmeesters werd de gelegenheid geschapen om zich door middel van 
een aanvullend examen tot arts te laten promoveren. Tot 1877 waren er 
slechts 34 die hiervan gebruik maakten (9). Een logisch gevolg van deze 
wet was de afschaffing van de Clinische Scholen, want een universitaire 
opleiding bleek noodzakelijk om voldoende kennis te vergaren om voor 
de examens te kunnen slagen <n-12>. 

De Nederlandse Vereniging van Heelkunde en de opleiding 
In 1887 werd de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 
opgericht, in 1902 volgde de oprichting van de Nederlandse Vereniging 
voor Heelkunde (NVvH). Op zondag 2 maart 1902 kwamen 36 chirur
gen bij elkaar in de collegezaal en tegelijkertijd operatiekamer van de 
heelkundige kliniek in het Binnengasthuis te Amsterdam. Zij worden als 



2 5 6 DE OPLEIDING TOT CHIRURG IN NEDERLAND 

de oprichters van de NVvH beschouwd. Zij besloten om regelmatig te 
vergaderen en deze vergaderingen aan te grijpen als gelegenheid om voor
drachten te houden en demonstraties te geven. Men stelde een ballotage 
in voor toelating tot deze vereniging. Over de toelatingseisen voor nieu
we leden heeft men nogal wat discussie gevoerd. Dit resulteerde in een 
nieuw voorstel omtrent toelatingsvoorwaarden voor nieuwe leden. Tot 
1908 was de procedure zo dat men bij stemming een tweederde meerder
heid van de aanwezige leden moest verkrijgen, nadat men zichzelf als 
kandidaat lid had opgegeven. Na 1908 volstond het om door drie leden 
te worden voorgedragen (13). 
In een vergadering in 1909 gehouden, overwoog men om de vereniging 
besloten te maken voor chirurgen "die een eigen taal spreken en elkaar 
daardoor beter verstaan (,4>. Men wilde zo de toetreding van specialisten 
uit andere vakgebieden verhinderen. Kort daarop veranderde men dit in: 
alle "in Nederland woonachtige artsen, die zich in hun praktijk beperken 
tot de uitoefening der heelkunde in haar geheel of in één harer onderde
len.^ 

Specialistenregistratie en Concilium Chirurgicum 
Op de algemene ledenvergadering van de Maatschappij tot Bevordering 
der Geneeskunst in juli 1930 werd er een voorstel ingediend om tot regi
stratie van specialisten over te gaan. In juli 1931 kwam een definitieve re
geling tot stand en werd de specialisten registratiecommissie (SRC) in het 
leven geroepen. Met de oprichting van de SRC kwam een einde aan de 
onduidelijkheid over de vraag wie zich chirurg mocht noemen. Hiermee 
was ook de algemene heelkunde als vakgebied voortaan duidelijk om
schreven, met hieraan gekoppeld een gestructureerde opleiding. De om
schrijving van de opleiding in het huishoudelijk reglement van de maat
schappij was als volgt: Recht op inschrijving hebben zij, die drie jaar as
sistent zijn geweest aan een universiteitskliniek of aan een speciale afde
ling van een openbaar of bijzonder ziekenhuis waar behoorlijk 
gelegenheid bestaat tot opleiding. 
Vanaf 1932 werden de eerste chirurgen ingeschreven. Tot januari 1998 
werden er in totaal 1493 algemeen chirurgen ingeschreven, waaronder 60 
vrouwen (figuur 1). 
In 1948 werd het Concilium Chirurgicum opgericht. Eén van de taken 
van het Concilium was het geven van advies over de structuur en de ei
sen van de opleiding tot chirurg. Regelmatig is er binnen het Concilium 
discussie geweest of men zich ook moest bezighouden met het aantal op 
te leiden chirurgen. Reeds in 1952 sprak men zijn ongerustheid uit over 
een dreigend overschot aan chirurgen. In 1958 keerde deze discussie te-
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rug, waarbij het Concilium zich op het standpunt stelde dat het zich er
voor verantwoordelijk achtte dat in Nederland goede chirurgen werden 
opgeleid, maar dat het zich niet geroepen voelde regulerend op te treden 
ten aanzien van het aantal chirurgen. 
Behalve over het aantal chirurgen ontstond er ook discussie over de uni
versitaire en niet-universitaire opleidingen: te veel avant-gardistische chi
rurgie met te weinig praktische ervaring in de uitsluitend universitaire op
leiding versus te weinig wetenschap in de niet-universitaire opleiding. 
Eind jaren zeventig werd het dreigende overschot aan chirurgen zo groot 
dat men zich in het Concilium niet langer aan de verantwoordelijkheid 
voor de opleiding wilde onttrekken. In april 1979 werd op een studiedag, 
georganiseerd door het centraal college van het Concilium, het probleem 
van het overschot aan chirurgen gepresenteerd. Men baseerde zich op een 
rapport van de in november 1977 opgerichte Commissie 'In- en uit
stroom'. Er waren op dat moment 700 chirurgen in Nederland werk
zaam. Men ging ervan uit dat iedere chirurg 30 jaar actief zou zijn, het
geen zou neerkomen op een pensionering van 25 chirurgen per jaar. Op 
dat moment waren er 380 assistenten in opleiding. Met een zes jaar du-
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rende opleiding zou dit leiden tot een aanwas van 60 chirurgen, dus 35 
chirurgen per jaar te veel. 

Centrale Toelatingscommissie 
Het dreigende surplus aan chirurgen vormde reden om in mei 1982, in de 
ledenvergadering van de NVvH het besluit te bekrachtigen om het aantal 
opleidingsplaatsen te reduceren. Aanvankelijk werd het probleem neer
gelegd bij de reeds bestaande Commissie Regionalisatie Opleiding 
(CRO), bestaande uit vier hoogleraren, vier niet-universitaire opleiders 
en één assistent in opleiding. In november 1982 werd in de ledenverga
dering van de NVvH besloten tot de oprichting van de CTC, de Centrale 
Toelatingscommissie. Deze vergaderde voor het eerst in december 1982 
en bestond uit 19 leden: vertegenwoordigers uit de acht opleidingsregio's. 
Tot de taken van de commissie werden gerekend: het vaststellen van het 
totale aantal toe te laten assistenten in opleiding per jaar en de verdeling 
van deze assistenten per regio. Ook bepaalde deze commissie de toelating 
tot de chirurgische vooropleiding ten behoeve van de nevenspecialismen. 
Er speelde een belangrijk probleem: hoe kon een selectie worden ge
maakt uit de sollicitanten voor de opleiding heelkunde? In september 
1982 was namelijk in de ledenvergadering van de NVvH besloten dat de 
opleiders niet langer hun opleidingsassistenten zelf mochten kiezen. Er 
werden sancties in het leven geroepen voor het geval een opleider op ei
gen houtje een assistent zou aannemen. De aard van deze sancties, onder 
andere royement als lid van de vereniging van de betrokken opleider en 
zijn medewerkers, maakt duidelijk hoeveel waarde men hechtte aan deze 
maatregel. Bovendien zou een assistent die buiten de planning van de 
CTC in opleiding kwam, ingelicht worden over de gemeenschappelijke 
gevolgen biervan. Voor chirurgen die in deze periode hun opleiding in 
het buitenland volgden, werd een gentlemen's agreement gesloten dat zij 
niet in aanmerking konden komen voor een plaats in een Nederlandse 
praktijk. 

Selectieprocedure 
In 1980 heeft de afdeling heelkunde van het Academisch Ziekenhuis 
Leiden een psychotechnisch bureau geconsulteerd om bruikbare criteria 
voor de keuze van opleidingsassistenten te formuleren. Dit idee vond na
volging binnen de Commissie Regionalisatie Opleiding (CRO) toen het 
probleem landelijk ging spelen. Op dat moment kon gemiddeld niet meer 
dan één op de tien kandidaten worden aangesteld. Dit maakte de selec
tieprocedure op zichzelf tot een moeilijk probleem en om tot een oplos
sing te komen vroeg men advies aan de Nederlandse Stichting Voor 
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Psychotechniek (NSVP). Vanuit deze stichting hielden voornamelijk Dr. 
S. Lijftogt en Dr. R.P.J.M, van der Loo zich bezig met dit project. Er 
werd besloten om een studiedag te organiseren op 19 maart 1983 met re
presentanten van de Centrale Toetsingscommissie (CTC) en de NSVP. Er 
waren 24 chirurgen aanwezig die in een drietal werkgroepen zowel de 
keuzeprocedure als de geschiktheidscriteria uitvoerig bespraken. De zo
geheten Kerngroep van de CTC die zich met deze procedure bezighield, 

Cartoon met titel "De vorming van de chirurg", gemaakt door W. R. de Vries, eindjaren 
zeventig assistent in bet Academisch Ziekenhuis Groningen 
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bestond uit Prof. Dr. A. Zwaveling, Dr. M.B. Lagaay, Dr. H. Wamsteker 
en Mw. A. Fabery de Jonge. De studiedag leverde zeer veel materiaal op 
en stelde de NSVP in staat aan de CTC een complete keuzeprocedure 
voor te leggen. 
De gewenste persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden zijn voor een 
belangrijk deel benoemd door de zittende beroepsgroep. Deze was op 
zich al het resultaat van een selectieprocedure. Het is mogelijk dat de be
roepsgroep veel kan aangeven van wat in de ogen van de leden noodza
kelijk of wenselijk is om een goed chirurg te zijn, maar het is duidelijk 
dat er reeds een inkleuring van het gewenste beeld plaatsvindt doordat 
men voor die karakterstructuur kiest waarvan men hoopt er zelf ruim
schoots aan te voldoen. Het was aan de psychologen om deze aanwijzin
gen te vertalen in een psychologische test als objectief meetinstrument om 
vast te stellen welke kandidaten de beoogde capaciteiten en vaardigheden 
bezaten. Tests leveren echter geen absolute uitkomsten op, ze zijn vooral 
gebaseerd op vergelijkingen tussen meerdere personen <15). 
Hiermee waren de voorbereidingen voor de geschiktheidsonderzoeken af
gesloten en kon worden overgegaan tot de organisatie ervan. De criteria 
werden onderscheiden in: prestaties, gedragsvormen, capaciteiten, aan
legfactoren en combinaties hiervan. Hierbij werd uitgegaan van een aan
tal punten: 1 intelligentie; 2 aanleg voor de praktische opleiding; 3 so
ciale aanpassing; 4 zelfvertrouwen en evenwichtigheid; 5 werkhouding. 
Hiertoe werden een aantal in de psychotechniek veelvuldig beproefde 
tests toegepast, gericht op het in kaart brengen van de persoonlijkheids
structuur, het vaststellen van de verbale en cijfermatige intelligentie en 
het ruimtelijk inzicht van de proefpersonen. Tijdens een observatietest 
trachtte men een indruk te verkrijgen van de stressbestendigheid van de 
kandidaat, motorisch gedrag en aanpak van problemen. Onderdeel van 
de gehele testprocedure was een persoonlijk gesprek met een psycholoog. 
De keuzeprocedure ging in 1983 van start. Gegadigden konden bij de 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde informatie en een inschrijvings
formulier aanvragen. Na retournering van een ingevuld vragenformulier 
werd dit door de CTC beoordeeld en kreeg men informatie over het ge-
schiktheidsonderzoek bij bureau Psychotechniek te Utrecht. Men moest 
zich dan persoonlijk aanmelden voor deelname hieraan. De kosten wer
den gedeeltelijk door de NVvH gedragen (fl. 250,00) en gedeeltelijk door 
de kandidaat zelf (fl. 500,00). 
De betrokkenen besteedden een gehele dag aan een groot aantal testop-
gaven en gesprekken met de NSVP-beoordelaars. Men moet zich wel re
aliseren dat de stressfactor voor de kandidaten extra groot was, omdat 
van tevoren was medegedeeld dat allen slechts één kans zouden krijgen 
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en dat het niet slagen voor de test zou betekenen dat de mogelijkheid om 
de opleiding tot chirurg in Nederland te volgen voor hen uitgesloten was. 
De kandidaten werden beoordeeld op de hierboven genoemde uitgangs
punten: intelligentie, aanleg voor de praktische opleiding, sociale aan
passing, zelfvertrouwen en evenwichtigheid en werkhouding. 
De cognitieve factoren werden getest met verbale-, numerieke- en ruim
telijk inzicht testen met pen en papier. De psychomotoriek en coördina
tie en stressbestendigheid werd door middel van een computertest be
oordeeld, waarbij de kandidaat proeven moest verrichten die een goede 
ooghand coördinatie vereisten. Later werd daaraan nog een geheugentest 
toegevoegd, zodat de kandidaat twee dingen tegelijk moest doen, waar
door ook de stressfactor verhoogd werd. Tenslotte moesten er nog enke
le opdrachten worden uitgevoerd die betrekking hadden op timemanage-
ment en patiëntgerichte zaken, hierbij werd ook gelet discussie- en schrif
telijke vaardigheden van de kandidaat (16). 
Na afloop werden de kandidaten ingedeeld in vijf categorieën: goed, be
hoorlijk (topgroep), behoorlijk (bodemgroep), twijfelachtig en beperkt. 
Kandidaten konden dus worden afgewezen zonder ook maar door één 
chirurg gezien te zijn. 

Het Panelgesprek 
Aanvankelijk bestond tijdens het vaststellen van de selectieprocedure het 
plan dat per regio door de betreffende opleiders uit de door 
Psychotechniek geselecteerde kandidaten opleidingsassistenten gekozen 
zouden worden. Omdat men vreesde voor een grote concurrentie tussen 
de regio's onderling om de beste kandidaten te verkrijgen werd hiervan 
afgezien en werd een landelijk selectiepanel ingesteld. Er werden ruim 
tweemaal zoveel kandidaten uitgenodigd voor een panelgesprek als er 
plaatsen waren. Ieder jaar werden twee panels samengesteld die met een 
beperkt aantal vaste richtlijnen de kandidaten moesten beoordelen. Per 
kandidaat waren er steeds twee panelleden die het vraaggesprek verzorg
den. Bovendien werd voor de panels een vaste vragenlijst ontwikkeld, 
waarbij de chirurgie als vak en professie centraal in de vraagstelling 
stond. In latere jaren kregen de panelleden zelfs voorafgaand aan de in
terviews een gesprekstraining van een psycholoog. Als richtlijn gold dat 
een kandidaat uitsluitend voor een opleidingsplaats in aanmerking kon 
komen indien alle panelleden zich daarmee akkoord verklaarden. De in
houd van het psychologische rapport was aan de panelleden onbekend 
totdat er na alle gesprekken een rangschikking van de geschikte kandi
daten gemaakt was. Pas dan kwam het psychotechnische rapport ter ta
fel om te zien of de panelleden op grond hiervan hun mening nog wilden 



VROUWEN IN DE HEELKUNDE 2 6 3 

herzien. In de praktijk is dat meestal niet het geval geweest ,17). 
Omdat de individuele opleider door dit systeem niet meer in staat was 
zijn eigen opleidingsassistenten te kiezen, ontstond toenemende onvrede 
over deze procedure. Dit heeft in 1990 geleid tot de afschaffing van deze 
vorm van selectie. Hierna werd een regionaal selectiesysteem opgezet, 
aanvankelijk in combinatie met een vorm van psychologisch onderzoek. 
Ook hieraan kwam echter spoedig een einde en werd de keuze van de op 
te leiden assistenten weer geheel bepaald door de chirurgen. De invloed 
van de psychologen bij de selectie van opleidingsassistenten werd hiermee 
beëindigd. 

Testresultaten van de kandidaten 
De resultaten van de testen die in de jaren 1983-1989 zijn afgenomen, 
konden voor een gedeelte worden achterhaald uit de archieven van de 
NVvH en uit de rapportage van Dr. R.P.J.M, van de Loo. Hierin was ook 
een onderscheid gemaakt tussen de mannelijke en vrouwelijke kandida
ten. De resultaten van het laatste testjaar, 1989, voor de opleiding te be
ginnen in 1990, zijn niet meer aanwezig, noch in de archieven van de 
NVvH, noch in het archief en documentatiecentrum van de Nederlandse 
Psychologie te Groningen. 

Psychologisch onderzoek Panelgesprekken Geselecteerde kandidaten 

Jaartest n = man. n = vr. n = man. n = vr. n = man. n = vr. 

1983 

1884 

1985 

1986 

1987 

1988 

86 
96 
89 
107 
110 
121 

6 
7 
16 
10 
8 

20 

33 
44 
44 

46 
50 
68 

2 
3 
6 
5 
1 
5 

14 
15 
I 3 

14 

19 
24 

1 
1 
3 
2 

1 
3 

Tabel 1: Overzicht van aantal mannelijke en vrouwelijke kandidaten tijdens de test-

procedure 1983-1989. 

Hoewel slechts een klein aantal vrouwelijke kandidaten aan de test mee
deed, hebben we toch getracht een indruk te verkrijgen van het succes
percentage van de kandidaten tijdens de verschillende onderdelen van de 
procedure. Het percentage mannen dat de test goed doorstond varieerde 
van 3 8 % tot 5 6 % . Het percentage vrouwen van 1 3 % tot 5 0 % . Wanneer 
de kandidaten voor het panel werden uitgenodigd, hadden de mannelijke 
kandidaten een kans van 3 0 % tot 4 2 % om aangenomen te worden voor 
de opleiding. De vrouwen werden in deze situatie aangenomen in een per-
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centage van 3 3 % tot 100%. Dit laatste in een jaar toen slechts één vrou
welijke kandidaat voor het panelgesprek werd uitgenodigd. 

Percentage kandidaten voor Percentage kandidaten voor 
panelgesprek geselecteerd. opleiding geselecteerd. 

Jaar van test 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

mannen 

38 

46 

49 

43 

45 

56 

vrouwen 

33 

43 

38 

50 

13 

25 

mannen 

42 

34 

30 

30 

58 

55 

vrouwen 

50 

33 

50 

40 

100 

60 

Tabel 2: Percentage kandidaten die de verschillende onderdelen van de procedure met 
goed gevolg hebben doorlopen, uitgesplitst in mannen en vrouwen. 

Met uitzondering van 1987, van de acht vrouwelijke kandidaten pas
seerde er slechts één de test met goed gevolg, lijkt het dat vrouwen en 
mannen gelijke kansen hadden om de testprocedure goed te doorlopen. 
Wanneer men zich eenmaal voor de volledige procedure had aangemeld, 
was de kans om in opleiding te komen 1 3 % tot 2 0 % , hierbij bestond 
geen verschil tussen mannen en vrouwen (tabel 3). Opvallend blijft na
tuurlijk wel het zeer geringe aantal vrouwen dat zich in deze jaren voor 
de gehele procedure om een opleidingsplaats heelkunde te verwerven, 
heeft aangemeld. 

Jaar van tes 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

t mannen 

16 

16 

15 

L3 

17 

20 

vrouwen 

17 

14 

19 

20 

L3 

15 

Tabel 3: Percentage van alle kandidaten die aan de test hebben deelgenomen en uit
eindelijk werden geselecteerd voor de opleiding, uitgesplitst in mannen en vrouwen, 
per testjaar. 

Resultaten van de toelatingsprocedure gedurende de jaren 1984-1990 
Om te beoordelen of deze selectieprocedure aan de verwachtingen heeft 
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voldaan, gingen wij na wat er van de assistenten geworden is die op de
ze wijze in opleiding waren gekomen. Vergelijking met de vroegere situ
atie wordt bemoeilijkt door het ontbreken van een centrale registratie 
voor deze periode. Wel stond ons een lijst van assistenten in opleiding uit 
de periode september 1978 t/m september 1979 ter beschikking. Deze 
groep bestond uit 79 assistenten (6 vrouwen) waarvan er uiteindelijk 51 
(2 vrouwen) als algemeen chirurg zijn ingeschreven. Van deze groep wer
den er 13 in andere snijdende specialismen geregistreerd (uitvalpercen
tage 35%). 
In 1984 kwamen 27 assistenten in opleiding, waarvan er 15 door het pa
nel waren geselecteerd en 12 reeds eerder een toezegging hadden. Vanaf 
1985 tot 1990 kwamen alleen nog kandidaten via de selectieprocedure in 
opleiding. Van de 146 assistenten (15 vrouwen) die via deze procedure in 
opleiding waren gekomen, zijn er 130 (13 vrouwen) uiteindelijk als alge
meen chirurg geregistreerd (fig.2). Het aantal voor de opleiding geselec
teerde kandidaten liep in de zes jaar, dat deze procedure gehanteerd 
werd, op van 15 tot 31 per jaar. Het aantal uitvallers liep in deze jaren 
uiteen van 6% in 1988 tot 2 1 % in 1989. Onze Controlegroep^ uit 1978-
1979 had een uitvalspercentage van 3 5 % (fig.3). Deze resultaten sugge
reren een positief effect van de test. 

GESELECTEERDE KANDIDATEN 
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D opleidings 
assistenten 

• opleiding 
voltooid 

D vrouwen i.o. 

• vrouwen 
opleiding 
voltooid 

1979 panel 
Figuur 3 

Discussie en conclusie 
Vóór 1983 bestond er geen centrale registratie van assistenten in oplei
ding. Derhalve was er ook geen zicht op het percentage assistenten dat 
met de opleiding stopte. Onze controlegroep uit 1978-1979 is samenge
steld n.a.v. een inventarisatie door de Ned.Ver.v.Heelkunde van het aan
tal assistenten in opleiding in deze jaren. 
Voor deze evaluatie van de testperiode hebben wij uitsluitend gekeken of 
de assistenten die in opleiding waren gekomen, hun opleiding hadden 
voltooid en ingeschreven waren in het specialistenregister als algemeen 
chirurg. Of dit betekent dat deze kandidaten ook 'goede' chirurgen zijn 
geworden, is hiermee niet gezegd. Er zijn verschillende onderzoeken naar 
het profiel van de chirurg bekend. Zo deed Linn in 1982 en 1984 onder
zoeken onder medisch studenten en co-assistenten <IS-19). Zij die de chi
rurgie ambieerden, bleken zelfbewuster en zekerder van zichzelf dan de 
overigen. Gordin kwam in 1991 tot soortgelijke resultaten: hij consta
teerde dat studenten die chirurg wilden worden stressbestendiger wa
ren (20). Greenberg en medewerkers inventariseerden bij chirurgische staf
leden welke persoonlijkheidsfactoren en karaktertrekken zij van belang 
achtten voor het vak. Hun conclusie was dat de gewenste chirurgische 
persoonlijkheid vooral gekenmerkt werd door assertiviteit op een posi-
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tieve manier , 2 n . Erlandsen en medewerkers vonden bij analyse van de se
lectie van opleidingsassistenten een positieve correlatie tussen de studie
resultaten en het functioneren tijdens de opleiding {11). 
De opleiding heelkunde is altijd door de beroepsgroep zelf geregeld. 
Slechts éénmaal heeft men gebruik gemaakt van het advies van derden bij 
de toelating tot de opleiding. In de periode 1984-1990 werden geschikte 
kandidaten mede door psychologen geselecteerd. Een groeiende onvrede 
over deze procedure, met name onder de opleiders, leidde tot de af
schaffing in 1990. De keuze van de juiste kandidaat voor de opleiding 
heelkunde kan kennelijk niet op objectieve criteria alleen worden terug
gevoerd. Wie kan tenslotte bepalen wat het beeld van de perfecte chirurg 
is: hij/ zij die de meeste wetenschappelijke artikelen publiceert, hij/ zij die 
de meest geavanceerde ingreep kan uitvoeren, hij/ zij die de grootste hoe
veelheid allround werk verzet of hij/ zij die de patiënten met de meeste 
empathie tegemoet treedt? 
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