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II Inleiding 

Achtergrond Achtergrond 
Dee zorg voor kinderen, zwakkeren maar ook zieken is altijd gezien als 
eenn typisch vrouwelijke taak, passend bij de eigenschappen van haar ge-
slacht.. De uitvoering van ziekenzorg, de bemoeienis met ziekte en ge-
zondheidd in bredere zin, heeft door de eeuwen heen dan ook veel in vrou-
wenhandenn gelegen. Wanneer echter een officiële maatschappelijke struc-
tureringg wordt aangebracht in de gezondheidszorg en wanneer er een we-
tenschappelijkk predikaat wordt verleend aan de beoefenaar hiervan, 
verdwijntt de vrouw grotendeels van het toneel. 
Mett het ontstaan van een differentiatie binnen de geneeskunde in de 20e 
eeuw,, krijgen de specialismen ook een meer mannelijk of vrouwelijk ka-
rakterr toegedicht. Zo gold in de preventieve geneeskunde zowel voor 
consultatiebureauartss en kinderarts, dat deze beroepen typisch geschikt 
warenn voor de vrouwelijke dokter. De chirurgie werd bij uitstek gezien 
alss een mannelijk specialisme. Dit had tot gevolg dat de heelkunde voor 
vrouwelijkee artsen een moeilijk toegankelijk specialisme was, ook als zij 
zichzelff  wél tot dit vak voelden aangetrokken. 

MotivatieMotivatie tot het onderzoek 
Dee auteurs, beiden werkzaam als algemeen chirurg, zijn frequent gecon-
fronteerdd met opmerkingen die inhielden dat men het een ongewone si-
tuatiee vond dat zij als vrouw de chirurgie beoefenden of wilden gaan be-
oefenen.. Ook toen het voor henzelf en hun directe omgeving allang een 
alss normaal geaccepteerd feit was, bleven er uit zeer diverse hoeken reac-
tiess hierover komen. Op een gegeven moment gingen zij zich zelfs afvra-
genn waarom men toch iedere keer weer verbaasd was dat de chirurg een 
vrouww bleek te zijn of dat de vrouw chirurg was. Deze persoonlijke er-
varingenn vormden de directe aanleiding tot dit onderzoek. 

VraagstellingVraagstelling bij het onderzoek 
Iss het vreemd dat vrouwen als chirurg werken? 
Zijnn het vreemde vrouwen, die als chirurg werkzaam zijn? 
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Omm deze vragen te beantwoorden, hebben de auteurs onderzocht of er in 
hett verleden vrouwen zijn geweest, die zich met de heelkunde bezighiel-
denn en hoe de situatie in andere landen is en geweest is. Hiertoe hebben 
zijj  een l iteratuurstudie verricht naar de rol van de vrouw in de geschie-
deniss van de geneeskunde en in het bijzonder van de heelkunde. Ook 
werdd de literatuur over de recente situatie van vrouwelijke artsen in 
Nederlandd en in andere delen van de wereld onderzocht. 
Tevenss werd een empirisch onderzoek opgezet naar de in Nederland ge-
registreerdee vrouwelijke chirurgen. Door middel van interviews werd ge-
trachtt zoveel mogelijk voor het onderzoek relevante gegevens over deze 
groepp te verkrijgen. 

RelevantieRelevantie onderzoek 
Inn een tijd waarin sprake is van een explosieve toename van vrouwen bin-
nenn de chirurgische professie, verschaft een analyse van de ervaringen, 
opgedaann in het verleden, mogelijk inzicht in de gevolgen voor de toe-
komstt van deze verschuiving. Hoewel er veel literatuur verschenen is over 
vrouwenn in de geschiedenis van de geneeskunde en in de hedendaagse ge-
neeskunde,, bestaat er zo goed als geen literatuur over vrouwen in de 
heelkunde.. Een duidelijk overzicht hierover ontbreekt in de literatuur. 
Ookk de situatie van de vrouwelijke chirurgen in Nederland is nog nooit 
beschreven. . 

Inn een maatschappeli jke context kan men de groep vrouwelijke chirurgen 
zienn als een voorbeeld van vrouwen, die zich een positie trachten te ver-
wervenn in een tot dan toe als mannelijk beschouwd vakgebied. Aandacht 
wordtt besteed aan de reacties van de omgeving op de komst van een 
vrouww binnen het heelkundig specialisme, zowel in het verleden als in het 
heden.. Juist het beschrijven van de afwijkende individuen binnen een 
groepp kan de veranderingen in de samenleving blootleggen en illustreren. 

Literatuurstudie Literatuurstudie 
Inn het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwen-
beweging,, het IIA V te Amsterdam, is via verschillende trefwoorden in al-
lee beschikbare l iteratuur gezocht naar informatie over vrouwelijke 
chirurgen.. Literatuurgegevens zijn door de jaren heen tevens verkregen 
viaa Medline, met als meest recente update een search in juni 2000. Deze 
zoekactiee geschiedde op meerdere trefwoorden gericht op vrouwen en 
chirurgie.. Ook zijn er related articles opgevraagd via dezelfde Medline. 
Picarta,, een Nederlands catalogussysteem voor tijdschriften en boeken in 
Nederlandsee bibliotheken, gaf 34 titels bij de combinatie van: women, 
woman,, vrouw, vrouwen, vrouwelijk, vrouwelijke, female en surgical, 
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surgery,, surgeon, surgeons, chirurgie, chirurg, chirurgen. Het GGC, de 
Gemeenschappelijkee Geautomatiseerde Catalogus waarin de 
Nederlandsee bibliotheken catalogiseren, bevatte slechts één titel met be-
trekkingg tot vrouwen en chirurgie. Vervolgens werd uitgebreid gebruik 
gemaaktt van het zogenaamde sneeuwbaleffect, het nazoeken van referen-
tiess en via deze verder gaan met literatuur verzamelen over een bepaald 
nevenonderwerp. . 
Dee gegevens die uit de literatuur werden verzameld over het verleden, zijn 
zoo goed als mogelijk verwerkt tot een overzicht van bekend gebleven 
vrouwenn die door de eeuwen heen in de heelkunde hebben gewerkt. 
Hierbijj  is veel gebruik gemaakt van biografische beschrijvingen. Het ge-
bruikk van biografieën in de geschiedenis van de wetenschap heeft de laat-
stee jaren zijn waarde bewezen (1>2). 

InterviewsInterviews met vrouwelijke chirurgen 
Omm een indruk te verkrijgen van de vrouwelijke chirurgen in Nederland 
inn de 20e eeuw werden interviews afgenomen bij 45 van de 53 vrouwen 
diee vanaf het begin van de specialistenregistratie, in 1932, tot 1996 zijn 
geregistreerdd als algemeen chirurg. Deze vrouwen werden persoonlijk 
benaderdd waarna een (semi)-gestructureerd interview werd afgenomen. 
Hierbijj  werd gebruik gemaakt van een vaste vragenlijst om te zorgen dat 
dee tevoren bepaalde onderwerpen de revue zouden passeren. Hierna wer-
denn de uitgetypte teksten van de interviews afzonderlijk geanalyseerd. De 
waarnemingenn uit de interviews werden vergeleken met de gegevens uit 
dee literatuur. Zoals niet ongebruikelijk bij kwalitatief onderzoek speelde 
ookk de eigen indruk die tijdens het interview werd verkregen, een rol. De 
veelvuldigg vermelde letterlijke citaten illustreren het proces van deze in-
terpretatie. . 

BeperkingenBeperkingen van het onderzoek 
Dee keuze van de ondervraagde personen werd bewust beperkt tot de 
vrouwelijkee algemeen chirurgen. De overige snijdende specialismen wer-
denn buiten beschouwing gelaten. De lijst was samengesteld uit vragen, die 
gerichtt waren op het verkrijgen van informatie direct gerelateerd aan de 
roll  van de vrouw in de heelkunde. Er werd niet zozeer naar het succes 
enn beloop van de carrière als chirurg geïnformeerd, maar naar de per-
soonlijkee invulling en beleving ervan. Mede om deze reden werd ervoor 
gekozenn niet een gelijk aantal mannen te interviewen. Voor hen was er 
namelijkk in feite niets veranderd. Voor vrouwen was de toetreding tot het 
beroepp een veel ingrijpender gebeurtenis. 
Bepaaldee onderdelen van de interviews, zoals de omvang van het ziekte-
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verzuim,, zouden ook bij mannen kunnen worden geïnventariseerd. 
Hiervann werd echter geen objectieve meting verricht, omdat veel meer be-
langg werd gehecht aan de door de vrouwen zelf aangegeven beleving van 
ziektee en ziekteverzuim. Het betreft uiteraard persoonlijk gekleurde er-
varingen. . 
Eenn onderdeel waarin daadwerkelijk een meting en vergelijking tussen 
mannenn en vrouwen kon worden uitgevoerd, vormden de testresultaten 
vann het psychologisch onderzoek, dat deel uitmaakte van de selectiepro-
ceduree voor de opleiding in de periode van 1984 tot 1990. Bovendien 
kondenn de mannen en vrouwen worden uitgesplitst die in deze periode 
hunn opleiding hadden afgerond. 
Vergelijkingg met de vrouwelijke algemene populatie of met vrouwen uit 
anderee beroepsgroepen was op beperkte schaal mogelijk door gebruik te 
makenn van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek of van 
gegevenss uit de literatuur. Het moge duidelijk zijn dat het hier om een 
kwalitatieff  onderzoek gaat, dat vooral ontdekkend is van aard en waar-
bijj  van tevoren vastgestelde restricties minder aan de orde zijn (3). 
Dee persoonlijke levensverhalen hebben een verklarende waarde voor het 
werkk van de geïnterviewden. 
Inn dit boek werd getracht een zo compleet mogelijk overzicht te geven 
vann de vrouw in de heelkunde, in het verleden en het heden, met een blik 
opp de toekomst. 
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