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XVIII Huidige ontwikkelingen 

Inleiding 
In de twintigste eeuw is een geleidelijke verschuiving ontstaan in de ver
houding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke studenten, resulte
rend in het feit dat sinds 1980 een gelijk aantal mannelijke en vrouwelij
ke basisartsen afstudeert en dat sinds 1986 zelfs meer vrouwelijke dan 
mannelijke studenten aan de medische studie beginnen ( l '2). 
Sinds het studiejaar 1989-1990 geldt ook voor de gehele Universiteit van 
Amsterdam dat het aantal vrouwelijke studenten dat van hun mannelijke 
collegae evenaart ( 3 ) . Het aantal vrouwelijke specialisten hield echter geen 
gelijke tred met de geleidelijke toename van het aantal vrouwelijke art
sen. Binnen de medische specialismen worden sommige beroepen gezien 
als typisch mannelijk: heelkunde, neurochirurgie, orthopedie en urologie, 
terwijl andere worden getypeerd als feminien: anesthesiologie, kinderge
neeskunde, psychiatrie en neurologie |4). 

Vrouwelijke artsen 
Bij een volkstelling in 1930 bleek dat van alle academici in Nederland 
8% vrouw was. Van de vrouwelijke academici was 6 4 % werkzaam. Ten 
tijde van de economische depressie in 1935 was 7 4 % van de ongehuwde 
vrouwelijke academici werkzaam en van de gehuwden slechts 3 4 % . In 
1934 maakten vrouwen 6 % van het totale artsenbestand uit (5'. 
In 1978 was het percentage vrouwelijke, eerstejaars geneeskunde studen
ten nog 3 5 % . 
Het aantal vrouwelijke artsen bedroeg in die tijd 2 6 % en er waren 1 3 % 
vrouwelijke specialisten werkzaam '41. Het aantal vrouwelijke artsen is in 
de daarop volgende 20 jaar toegenomen tot 30% in 1998 (2). 
In een onderzoek dat verricht werd onder vrouwelijke artsen in 1978 
bleek, dat 6 3 % van de vrouwen een zogenaamd vrouwelijk specialisme 
beoefende en 5 % was actief in een zogenaamde mannelijke professie. 
Van de totale groep ondervraagde vrouwen gaf 5 0 % aan dat zij het be
roep uitoefenden van hun eigen voorkeur. Achtenveertig procent zag hun 
beroepskeuze vooral als een door omstandigheden bepaalde keuze. Van 
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alle vrouwelijke artsen was 92% professioneel actief, waarvan de helft in 
deeltijd. Uit dezelfde studie bleek dat vooral het moederschap een belem
mering vormde voor het werk als specialist. Van alle specialisten uit de
ze groep werkte 41 % in deeltijd, voor de vrouwen die actief waren in een 
mannelijk beroep was dit percentage slechts 6% ,4>. 
Binnen het project emancipatiezaken van de KNMG werd in 1992 een 
onderzoek verricht onder 500 van de 1467 pas afgestudeerde basisartsen. 
De respons was 351 . Uit dit onderzoek naar de meningen en wensen van 
basisartsen met betrekking tot hun beroeps- en privéleven, bleek ook de 
wens te bestaan om in deeltijd te gaan werken. Vrouwen gaven aan te 
streven naar een werkweek van 35 uur, mannen van 41 uur. Afgezet te
gen een reële gemiddelde werkweek van 64 tot 69 uur is er dan inderdaad 
sprake van deeltijd. 
Uit dit onderzoek bleek ook dat vrouwen in de keuze van hun specialis
me meer geneigd waren om rekening te houden met hun privé-leven l6). 
Dit zelfde fenomeen beschrijft Myra Keizer in haar proefschrift (1). 
Een recenter onderzoek naar loopbaanperspectieven van vrouwelijke art
sen werd in 1994 gepubliceerd. Hieruit blijkt eveneens dat ook bij de 
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mannelijke arts-assistenten in opleiding een groeiende wens bestaat om in 
deeltijd te werken (7). Inmiddels heeft de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst (KNMG) in samen
werking met de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) 
ingehaakt op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom deeltijdwer
ken met de uitgave van een boekje: "Artsen en werken in deeltijd". 
Hierin vatten zij een aantal feiten en tips samen die van belang zijn om 
tot werken in deeltijd te komen. Arbeid in deeltijd neemt immers nog 
steeds geen vanzelfsprekende plaats in in de medische wereld |8). Ten tij
de van onze interviews in 1996-1997 waren van de 45 geïnterviewde 
vrouwen nog 23 actief als algemeen chirurg. Hiervan werkten er zes in 
deeltijd. 

Vrouwelijke chirurgen 
Bij de Specialisten Registratie Commissie (SRC) zijn de jaarlijks geregis
treerde chirurgen opgevraagd (tabel 1, fig.1). Vanaf 1932 liep dit aantal 
geleidelijk op van minder dan tien per jaar naar 50-60 per jaar in de ja
ren tachtig. Daarna ontstond een daling tot ongeveer 30 per jaar, ver
oorzaakt door de numerus fixus die werd ingesteld bij de Centrale 
Toelatingsprocedure in 1983. Het aantal vrouwen dat zich in deze perio-
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de als chirurg kon laten registreren, bleef tot de jaren zeventig laag: soms 
één, meestal geen (tabel 1, fig.2). 
Zoals wij reeds in hoofdstuk 10, methodologie bij het opzetten en analy
seren van de interviews, hebben beschreven, hebben wij via andere kana
len vier vrouwelijke chirurgen achterhaald die niet op de ons toegezon
den SRC lijst voorkwamen. De verklaring hiervoor hebben wij gezocht in 
het feit dat sommigen zich later hebben laten inschrijven bij een ander 
specialisme, bijvoorbeeld de plastische en reconstructieve chirurgie of de 
urologie en dat soms niet goed geregistreerd werd als een chirurg overle
den was. Deze waarneming betekent uiteraard dat de totale cijfers, waar
bij de mannelijke chirurgen de overhand hebben, wat hoger zullen liggen 
als men de chirurgen die later uitgeschreven zijn meerekent. Helaas was 
het voor ons niet mogelijk de cijfers hiervan te achterhalen. 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

2 

0 

7 

1 

1 

6 
_ 

9 

7 

3 

4 

0 

1 

17 

23 

13 

1" 

L6 

11 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(1) 
(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(1) 
(0) 

(0) 
(1) 

(0) 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

8 

9 

1 1 

6 

8 

19 

13 

13 

14 

19 

L7 

22 

31 

24 

25 

21 

24 
24 

22 

30 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(1) 
(0) 

(0) 

(1) 

(0) 

(0) 

(0) 

(4) 

(2) 

(2) 

(1) 
(0) 

(0) 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

2" 

33 

28 

30 

34 

45 

37 

46 

53 

65 

49 

55 

55 

63 

41 

30 

23 

30 

12 

26 

(0) 

(6) 

(1) 

(2) 

(0) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(0) 

(2) 

(3) 

(2) 

(4) 

(1) 
(0) 

(0) 

il. 

(0) 

(1) 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

18 

23 

23 

36 

22 

43 

2S 

45 

45 

(1) 

(3) 

(1) 

(4) 

(2) 

(6) 

(4) 

(7) 

(8) 

Tabel 1. Het aantal bij de SRC geregistreerde algemeen chirurgen per jaar van regis
tratie 1932 tot 1 januari 2000 (n = 1570). Tussen haakjes wordt het aantal nieuw ge
registreerde vrouwelijke chirurgen per jaar weergegeven, (n = 78). 

Aantal vrouwelijke assistenten in opleiding 
Sinds de oprichting van de Centrale Toelatingscommissie bestaat er een 
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goede registratie van de assistenten die aan hun opleiding heelkunde be
ginnen. Sinds 1984 zijn er ieder jaar vrouwen in opleiding aangenomen. 
Hun aantal is geleidelijk toegenomen (tabel 2, fig.3) . 
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Tabel 2 Het aantal assistenten aangenomen voor de opleiding algemene heelkunde van 

1991-1999, onderverdeeld in mannen en vrouwen. 
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Na de periode van de psychologische test is er een regionale sollicitatie
procedure ingesteld. De sollicitant wordt uitgenodigd door een regionale 
commissie, waardoor de opleiders weer zelf de eigen op te leiden assistent 
uitkiezen. De trend ontstaan tijdens de psychologische testperiode dat er 
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meer vrouwelijke assistenten in opleiding werden aangenomen, zette zich 
in de periode hierna voort. Uit tabel 2 blijkt dat eind jaren negentig het 
percentage vrouwen dat werd aangenomen voor de opleiding heelkunde 
zelfs steeg tot 4 1 % . 

Aantal vrouwelijke chirurgen werkzaam in 2000 
Volgens een telling in het jaar 2000 waren er 820 algemeen chirurgen 
werkzaam in Nederland. Het aantal vrouwen in deze groep bedroeg 42 
(5%). Van de totale groep waren er 178 aangesteld in een academisch 
ziekenhuis, de 642 overigen werkten in een perifere kliniek. Onder de 
178 academisch werkende chirurgen bevonden zich 19 vrouwen (11%). 
Het aantal vrouwen in de periferie bedroeg 23 (4%). Het viel Myra 
Keizer in haar studie over de professionaliteit, gender en uitsluiting in 
medische specialismen op dat vrouwelijke specialisten in het algemeen 
vaker in academische ziekenhuizen werkzaam waren dan in de vrije prak
tijk <". Van de groep vrouwelijke algemeen chirurgen (n=42) die in 2000 
werkzaam waren, waren er negen (21%) gepromoveerd, slechts twee 
hiervan waren academisch werkzaam, de overige zeven gepromoveerden 
werkten als algemeen chirurg in de periferie. 
Er is heden ten dage geen vrouwelijke hoogleraar heelkunde werkzaam, 
ook is geen van de nog actieve vrouwelijke chirurgen hoofd van een af-

jaarlijks diner tijdens "Vrouw en Heelkunde" in 1993 
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Jaarlijks diner tijdens "Vrouw en Heelkunde" in 1996 

Jaarlijks diner tijdens "Vrouw en Heelkunde" in 1998 
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deling. Binnen de wetenschappelijke verenigingen kent men momenteel 
evenmin vrouwelijke bestuursleden. 

Buitenland 
Om inzicht te krijgen in de huidige situatie in het buitenland hebben wij 
contact gezocht met de verschillende beroepsverenigingen. 

Duitsland 
Navraag bij de Deutsche Gesellschaft für Chirurgie leidde slechts tot een 
verwijzing naar Professor Doctor Henne-Bruns. Zij werkte als chirurg in 
de Klinik für Allgemeine Chirurgie und Thoraxchirurgie te Kiel en is re
centelijk benoemd tot hoofd van de afdeling Chirurgie van de universi
teitskliniek in Ulm. Professor Doctor Henne-Bruns heeft belangstelling 
voor de rol van vrouwen binnen de geneeskunde. Desgevraagd deelde zij 
ons mede dat er geen goede registratie bestaat van het aantal vrouwelij
ke chirurgen dat in Duitsland werkzaam is, omdat de Deutsche 
Gesellschaft für Chirurgie over slechts weinig data van haar leden be
schikt. 
Via een andere bron weten we wel dat het aantal vrouwelijke thoraxchi-

Optreden op het huwelijksfeest van Mw. Drs. C. Sleeboom 
V.l.n.r.: E. de Jong, W. Mulder, A. van het Hek, M. Wienk, C. v.d. Broek-Knijper 
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rurgen in Duitsland 5 % van het totale aantal bedraagt. Het gaat hierbij 
om vijftien hartchirurgen en tien longchirurgen ,9). 

Groot Brittanie 
Via The Royal College of Surgeons of England verkregen wij getallen 
over het aantal vrouwen dat in de twintigste eeuw in Engeland de FRCS 
titel behaalde (tabel 3). Dit Fellowship of the Royal College of Surgeons 
is vergelijkbaar met de registratie als algemeen chirurg in Nederland. 

FRCS registratie 
voor 1950 

1950-1959 
1960-1969 

1970-1979 

1980-1989 
1990-1999 

Totaal 

Mannen 

1057 

1660 

2829 
3137 

2167 

2800 

Vrouwen 

30 

45 

60 

93 

168 
379 

Totaal 

1087 

1705 

2889 

3230 

2335 

3179 

14425 

Tabel 3. Als FRCS (Fellowship of the Royal College of Surgeons) geregistreerde vrou
welijke chirurgen in Engeland. 

België 
Aanschrijving van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde, 
Société Royale Beige de Chirurgie, leverde geen informatie op. 

Frankrijk 
Benadering van de Association Franchise de Chirurgie leidde tot een re
actie van een vrouwelijke chirurg uit Parijs die zowel de algemene, de 
vaat- en de thoraxchirurgie beoefende. Zij liet ons weten dat in 1989, 
toen zij in opleiding was, haar zes vrouwelijke thoraxchirurgen bekend 
waren. In 1999 telde zij 35 vrouwelijke algemeen chirurgen. 
Zij beschrijft de omstandigheden voor vrouwen in de chirurgie in 
Frankrijk als zeer slecht. 

Verenigde Staten van Amerika 
In de Verenigde Staten van Amerika schenkt men op het ogenblik veel 
aandacht aan de komst van vrouwen in de snijdende specialismen. 
Hoewel daar het percentage vrouwelijke medische studenten 4 3 % be
draagt, blijft het aantal vrouwelijke assistenten- in- opleiding voor spe
cialist nog relatief laag (36% in 1997). Dit geldt nog sterker voor de snij
dende specialismen l l0 ). 
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Al sinds 1915 bestaat hier de Association of Women Surgeons. Dit is een 
zeer actieve vereniging en op ons verzoek hebben zij ons de beschikbare 
getallen van het aantal vrouwelijke chirurgen in de VS toegezonden (ta
bel 4). Tevens zonden zij ons een overzicht van het aantal vrouwen in een 
snijdend specialisme in de jaren 1970, 1980 en 1990: hieruit blijkt de 
enorme toename van het aantal vrouwelijke chirurgen in de laatste de
cennia van de 20e eeuw (tabel 5). Dat deze toename zich voortzet, blijkt 
uit het aantal vrouwelijke assistenten in opleiding in 1998-1999 (Tabel 
7) (11'12'. 
Deze zelfde Association of Women Surgeons heeft een pocket manual uit
gegeven met raadgevingen speciaal gericht op de problemen die vrouwen 
kunnen tegenkomen tijdens hun opleiding tot chirurg (1 , ). Voor de 
American Board of Thoracic Surgeons vormde de registratie van de hon
derdste vrouwelijke thoraxchirurg de aanleiding om een symposium te 
organiseren, gewijd aan de vrouwen in het vak en hun bijdrage hieraan. 
Dit symposium vond plaats op 31 januari 2000 in Florida (14). 

Colorectale chirurgie 
Neurochirurgie 
Algemene heelkunde 
Gynaecologie/obstetrie 
Oogheelkunde 
Orthopedie 
Keel/neus/oorheelkunde 
Plastische chirurgie 
Thoraxchirurgie 
Urologie 

Tabel 4. Aantal vrouwelijke chirurgen in USA per specialisme in oktober 1998. 

aantal vrouwen 

1970 2.129 

1980 5.561 

1990 12.992 

lal aantal 
1.018 

4.924 

37.943 
38.424 

17.777 

22.521 

9.028 

5.898 

2.303 
10.021 

aantal vrouwen 

56 
216 

3.453 
11.865 

2.354 

718 

732 

503 
54 

258 

% vrouwen 

5,5 

4,4 

9,1 
30,9 

13,2 

3,2 

8,1 

8,5 

2,3 
2,6 

Tabel. 5. Aantal vrouwelijke chirurgen in de VS in 1970, 1980 en 1990. 
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% vrouwen in opleiding 

Thoraxchirurgie 6,3 

Orthopedie 7,2 

Neurochirurgie 9,6 

Vaatchirurgie 16,7 

Plastische chirurgie 19,4 

Algemene heelkunde 21,0 

Kinderchirurgie 27,8 

Tabel 6. Percentage vrouwelijke opleidingsassistenten in snijdende specialismen in de 
VS van 1998-1999. 

Samenvatting en discussie 
De toenemende participatie van vrouwelijke artsen in de heelkunde, met 
name in het laatste decennium van de twintigste eeuw, is een ontwikke
ling die niet los gezien kan worden van de algemene maatschappelijke 
ontwikkeling voorafgaande aan deze periode. In de eerste plaats is de po
sitie van de vrouw zélf veranderd. In de huidige tijd is het volledig geac
cepteerd dat een vrouw een beroep leert en haar vak ook na een eventu
eel huwelijk blijft uitoefenen. Dit ziet men behalve in de heelkunde ook 
in het bedrijfsleven, waar een toenemend aantal vrouwen carrière maakt 
en in topfuncties belandt (15). 
De arbeidsdeelname van vrouwen is van 3 0 % in 1985 gestegen naar 5 0 % 
in 2000. Het gestegen opleidingsniveau van vrouwen en de toename van 
kinderopvang blijken volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau die 
groei niet voldoende te verklaren. De onderzoekers zien mede een oor
zaak in de verandering in opvatting over de rol van de vrouw in het ge
zin en in de maatschappij. In 1985 vond 70% van de Nederlandse be
volking het werken van moeders met schoolgaande kinderen niet be
zwaarlijk. In 1997 was 8 1 % deze mening toegedaan , l 6 ) . 
Daarnaast is de organisatie van het beroep van chirurg veranderd. Was 
men vroeger zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar voor 
het beroep, nu zijn de werktijden aan het veranderen. Er zijn uren, waar
in men de verantwoordelijkheid voor patiënten overdraagt aan collegae 
en zodoende vrijelijk over deze tijd kan beschikken. Dit is een belangrij
ke voorwaarde geweest om ook vrouwen, die tevens een zorgtaak te ver
vullen hebben, in staat te stellen hun gezinsleven te combineren met de 
uitoefening van hun professie. Uiteraard hebben deze veranderingen ook 
hun implicaties gehad voor het mannelijk deel van de beroepsbevolking. 
Geleidelijk aan zijn mannen zich meer gaan bemoeien met de opvoeding 
van hun kinderen. Ook deelname aan activiteiten buiten het beroep zijn 
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maatschappelijk gezien belangrijker geworden. Het ligt in de verwachting 
dat deze ontwikkelingen zich in de toekomst zullen voortzetten. 
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