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De auteurs, beiden werkzaam als algemeen chirurg, 
zijn frequent geconfronteerd met opmerkingen die 
inhielden dat men het een ongewone situatie vond 
dat zij als vrouw de chirurgie beoefenden of wilden 
gaan beoefenen. Ook toen het voor henzelf en hun 
directe omgeving allang een als normaal geaccep
teerd feit was, bleven er uit zeer diverse hoeken reac
ties hierover komen. Op een gegeven moment gingen 
zij zich zelfs afvragen waarom men toch iedere keer 
weer verbaasd was dat de chirurg een vrouw bleek te 
zijn of dat de vrouw chirurg was. Deze persoonlijke 
ervaringen vormden de directe aanleiding tot dit 
onderzoek. 

Is het vreemd dat vrouwen als chirurg werken? 
Zijn het vreemde vrouwen, die als chirurg werkzaam zijn? 

Om deze vragen te beantwoorden, hebben de auteurs 
onderzocht of er in het verleden vrouwen zijn 
geweest, die zich met de heelkunde bezighielden en 
hoe de situatie in andere landen is en geweest is. 
Hiertoe hebben zij een literatuurstudie verricht naar 
de rol van de vrouw in de geschiedenis van de 
geneeskunde en in het bijzonder van de heelkunde. 
Ook werd de literatuur over de recente situatie van 
vrouwelijke artsen in Nederland en in andere delen 
van de wereld onderzocht. 
Tevens werd een empirisch onderzoek opgezet naar 
de in Nederland geregistreerde vrouwelijke chirur
gen. Door middel van interviews werd getracht 
zoveel mogelijk voor het onderzoek relevante gege
vens over deze groep te verkrijgen. 
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