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XIXI Sociale achtergrond van de 
vrouwelijkevrouwelijke chirurgen 

Inleiding Inleiding 
Dee keuze voor de chirurgie als beroep was tot op de dag van vandaag 
voorr de vrouw een ongebruikelijke. Meerdere factoren werden geanaly-
seerdd om te bepalen of de sociale achtergrond van invloed was bij de be-
roepskeuzee en hoe deze invloed zich deed gelden. 

Ouders Ouders 
Omm na te gaan of het beroep en de opleiding van de ouders mogelijk me-
dee richting bepalend zijn geweest in deze keuze, werden een aantal as-
pectenn van het arbeidsprofiel van de ouders nagegaan. Uit de 45 volledi-
gee interviews kwamen de volgende gegevens naar voren: 
Vaders:: Bij zeven vaders was de opleiding beperkt gebleven tot lager on-
derwijs,, 19 hadden middelbaar onderwijs genoten en 19 waren acade-
mischh gevormd. Van deze 19 universitair opgeleide vaders waren er ze-
venn arts, één apotheker en één tandarts. Géén van hen was chirurg. 
Moeders:: Vijftien moeders hebben nooit een ander beroep uitgeoefend 
dann dat van huisvrouw. Van twee is bekend dat ze een beroep hadden 
mett een lagere opleiding, één hiervan is tijdens het huwelijk doorgegaan 
mett werken. Twintig hadden een middelbare opleiding, acht hiervan ble-
venn werkzaam tijdens of na hun huwelijk, van de zes universitair opge-
leidee moeders bleven er vier hun beroep uitoefenen. Vijftien van deze 
vrouwenn hadden een (para)-medisch beroep. Eén was psychiater, één was 
consultatiebureau-arts,, er waren zeven verpleegkundigen, één verlos-
kundige,, één medisch analiste, één kraamverzorgster, één moeder had 
medicijnenn gestudeerd maar deze studie niet voltooid, twee werkten mee 
inn de huisartsenpraktijk van hun man als assistente, één hiervan was op-
geleidd tot verpleegkundige. 

Vann de eerste 25 chirurgen waarvan we de volledige informatie hebben, 
brachtenn er vijf een deel van hun jeugd door in Nederlandslndië. 
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Drs.Drs. S. L. Kan, 1964. Als chirurg geregistreerd in 1966 
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Lagerr ond. Middelb. ond. Academisch Acad. Med. Paramedisch 

nn % N % n % n % n % 

Vaderss 7 16 19 42 19 42 9 20 0 0 

moederss 19 42 20 44 6 13 2 4 10 22 

TabelTabel ï: Opleiding ouders vrouwelijke chirurgen. 

Onzee verwachtingen waren dat binnen deze groep veel universitair opge-
leidee ouders zouden voorkomen omdat een bepaald intellectueel niveau 
enn een stimulans tot studie vereisten zijn voor een academische opleiding. 
Tevenss bestond de verwachting dat een relatief groot aantal van de ou-
derss werkzaam zou zijn in de medische professie en dat een voorbeeld-
functiee zou zijn uitgegaan van een hoog percentage werkende moeders. 
Meerr dan de helft van de vrouwelijke chirurgen had echter geen acade-
mischh opgeleide vader; opvallend was wel het hoge percentage artsen on-
derr de universitair opgeleiden (36%). Slechts zes (13%) van de moeders 
hadd een academische opleiding. Het merendeel van deze ouders is opge-
groeidd in een tijd dat universitair onderwijs niet vanzelfsprekend voor ie-
dereenn toegankelijk was. Dit kan mogelijk de verdeling van de voorop-
leidingg hebben beïnvloed. Het werd sociaal breed geaccepteerd dat een 
vrouww door het huwelijk en het stichten van het gezin afzag van een ver-
deree carrière. Toch waren 14 vrouwen (31%) ooit werkzaam in een (pa-
ra)-medischh beroep. Van de totale groep moeders bleven er 13 (31%) 
werkzaamm tijdens hun huwelijk. 
Terr vergelijking met de totale bevolkingsgroep wordt door het Centraal 
Bureauu voor de Statistiek vermeld dat het percentage werkende vrouwen, 
gehuwdd en ongehuwd, vanaf 1920 tot 1960, gemiddeld 17,5% be-
droegg (1). Het verschil in percentage werkende vrouwen binnen de moe-
derss van de vrouwelijke chirurgen (31%) en de algemene vrouwelijke be-
volkingg (17,5) is waarschijnlijk nog groter omdat het CBS gehuwde en 
ongehuwdee vrouwen tezamen heeft bekeken. 
Naderhandd is de opvatting over de rol van de vrouw in het gezin en in de 
maatschappijj  veranderd. Volgens het Sociaal en Cultureel rapport 2000 
vondd in 1995 70% van de Nederlandse bevolking het niet bezwaarlijk 
datt moeders met schoolgaande kinderen buitenshuis een werkkring had-
den.. In 1997 was dit percentage gegroeid tot 81% {2). 
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InvloedenInvloeden vanuit bet milieu 
Vanuitt het sociale milieu kan zowel een positieve als negatieve stimulans 
uitgaann tot de keuze voor een academische studie. Nagegaan werd of de-
zee relatie genoemd werd in de onderzochte groep. Daartoe werd gevraagd 
hoee de ouders stonden tegenover een academische studie in het algemeen 
enn die van medicijnen in het bijzonder. Tevens werd nader ingegaan op 
dee reactie van de ouders op de keuze van de chirurgie. 
Tweeënveertigg van de 45 vrouwen werden positief gestimuleerd door hun 
ouderss om te gaan studeren. Bij één werd een tegenstrijdige stimulans ge-
gevenn door de beide ouders, de houding van de vader is bij haar van 
doorslaggevendd belang geweest, terwijl juist de moeder een negatieve 
houdingg innam ten aanzien van een academische studie, zoals uit het vol-
gendee citaat blijkt : 
"Mijn"Mijn  vader heeft altijd gezegd, iedereen is gelijk, een studie kan je ie-

mandmand nooit afnemen, wij hebben dus alle drie gymnasium. Mijn moeder 
vondvond dat een beetje belachelijk dat wij gingen studeren. Het is toch veel 
prettigerprettiger om thuis te zitten, nou ja het was dus niets voor ons, dat vond 
zeze maar belachelijk." 

Geenn van de vrouwen werd alleen negatief gestimuleerd. 
Ookk de keuze van de chirurgische specialisatie werd over het algemeen 
positieff  ontvangen. 
Slechtss in enkele gevallen werd gewaarschuwd voor de lasten die het vak 
mett zich mee zou brengen. Bij één werd de keuze van het vak ontraden 
waarbijj  een ander motief, namelijk jaloezie, waarschijnlijk een rol speel-
de: : 

"Mijn"Mijn  vader wilde bepalen wat ik zou worden, hij was internist. Hij zei: 
jijjij  wordt internist. Maar ik zei: ik wil chirurg worden of gynaecoloog. 
DatDat moet je nooit worden, dat is veel te bloederig voor jou. Toen hoor-
dede ik later dat hij zelf chirurg had willen worden, dus hij was een beetje 
afgunstig." afgunstig." 
All  deze uitingen wijzen toch vooral in de richting van de invloed van de 
houdingg die de ouders innamen ten opzichte van studeren in het algemeen 
enn de chirurgische specialisatie in het bijzonder. De invloed van het soci-
aall  milieu is hier nauwelijks te detecteren. De geïnterviewden kwamen uit 
allee lagen van de bevolking. 
Datt een lager sociaal milieu juist kan samen gaan met een sterke positie-
vee stimulans bewijst het volgende verhaal: 

"Ik"Ik  kom uit een arbeidersgezin waar überhaupt geen traditie van stu-
derenderen was. Ik had een hele bijzondere moeder, denk ik. Zij kwam ook 
weerweer uit een heel eenvoudig gezin met een groot aantal kinderen. Toen zij 
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vanvan de lagere school kwam, dat is begin deze eeuw geweest, toen kwam 
dede onderwijzer thuis of ze niet verder mocht leren. Daar kwam niets van 
in,in, zei vader, want dan kreeg ze maar verbeelding en moesten de jongens 
zekerzeker haar schoenen poetsen. Zij heeft me later verteld dat ze zich toen 
heeftheeft voorgenomen: als ik later een dochter krijg zal ze precies hetzelfde 
mogenmogen als mijn zoon. Zo is het ook gegaan... Ik ben in de crisistijd ge-
borenboren en mijn vader was werkloos. We woonden in een arbeidersbuurt, 
mijnmijn broer had pianoles en is later naar het conservatorium gegaan, 
lederleder een vond het in die tijd gek, een meisje naar de HBS... Toen ik in de 
hoogstehoogste klas van de lagere school zat wist ik helemaal niet wat ik wou, je 
hebthebt natuurlijk ook geen voorbeelden, en mijn moeder zei: Jij gaat ook 
naarnaar de HBS. Ik had daar geen bezwaar tegen, al was ik liever naar de 
huishoudschoolhuishoudschool gegaan met een paar vriendinnetjes, eerlijk waar." 
Dezee invloed van de moeder bleek van groter belang dan de invloed van 
dee sociale klasse, bij gebrek aan voorbeeldfunctie in de directe omgeving 
wass de stimulatie door haar moeder van doorslaggevende betekenis. 
Bijj  geen van de vrouwen werd door de ouders hun dochter ook maar een 
strobreedd in de weg gelegd om te gaan studeren, of de ouders nu uit een 
wetenschappelijk-,, middenstands- of arbeidersmilieu kwamen. Söentken 
zagg dit ook bij tien door haar geïnterviewde Nederlandse topvrouwen (3). 
Dee eventuele financiële barrières werden vanaf het begin van de jaren 
vijfti gg verminderd door de introductie van de studiebeurzen. 

BroersBroers en zusters 
Ookk de samenstelling van het gezin van herkomst werd nader geanaly-
seerd.. De aanwezigheid van broers en zusters en hun opleiding werd geïn-
ventariseerd. . 
Eenendertigg van de 45 geïnterviewden kwamen uit een gezin van drie of 
meerr kinderen en acht kwamen uit een gezin waar zelfs zes of meer kin-
derenn aanwezig waren. Slechts vier van deze 45 chirurgen waren enig 
kind.. In totaal waren er 116 broers en zusters. De man/vrouw verdeling 
binnenn de groep van in totaal 161 kinderen in deze gezinnen was 57 
(35%)) jongens en 104 (65%) meisjes. Van deze 116 broers en zusters 
volgdenn 20 broers en 19 zusters een academische opleiding. Totaal wa-
renn er dus in deze gezinnen 45 + 19 = 64 meisjes die een academische op-
leidingg voltooiden. Van de broers en zusters werden vijf jongens en één 
meisjee arts. Eén van deze jongens werd evenals zijn zuster chirurg. 
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broers s 
zusters s 
totaal l 

Acad. . 

n n 

20 0 

19 9 

39 9 

% % 

17 7 

16 6 

34 4 

Arts s 
% % 

4 4 

<<  1 

4 4 

overig g 
n n 

37 7 

40 0 

77 7 

% % 

32 2 

34 4 

66 6 

TabelTabel 2: Opleiding broers (n=S7) en zusters (n-S9) vrouwelijke chirurgen. 

Wijj  verwachtten dat de kinderen binnen een gezin weliswaar niet over ge-
lijk ee intellectuele capaciteiten zouden beschikken, maar toch mede door 
hett sociale selectiepatroon bij de partnerkeuze van hun ouders, min of 
meerr genetisch gelijkelijk bedeeld zouden worden in intellect. Bovendien 
verwachttenn wij dat ze in dezelfde mate sociaal gestimuleerd zouden wor-
denn tot een academische studie. Daarom waren deze uitkomsten voor ons 
verrassend.. Wij hadden verwacht dat een hoger percentage dan de 34% 
diee wij gevonden hebben, van de broers en zusters academisch gevormd 
zouu zijn omdat het in de lij n der verwachting ligt dat kinderen binnen 
éénn gezin ongeveer gelijke genetische en sociale achtergronden delen. 
Al ss economisch motief zou kunnen worden aangevoerd dat de oudere 
kinderenn eerder financieel onafhankelijk moesten worden en dat er voor 
dee jongeren in een gezin minder bezwaren bestonden om te studeren. 
Doordatt binnen deze gezinnen het aantal meisjes zo ver uitstak boven het 
aantall  jongens, en het aantal academici gelijkelijk verdeeld is tussen de 
broerss en de zusters, komt het totale percentage academisch gevormden 
opp 6 2% van de meisjes en 3 5% van de jongens. 

Partners Partners 
Achttienn (40%) van de 45 vrouwen hadden geen vaste partner. Binnen de 
Nederlandsee bevolking bedraagt het aantal ongehuwde vrouwen tussen 
dee 20 en 64 jaar 2 8% (4). Het percentage ongehuwde vrouwelijke acade-
micii  daalt in de loop van de decennia van de 20e eeuw. In 1930 waren 
6 3%% van de vrouwelijke academici ongehuwd. In 1948 was dit getal ge-
daaldd naar 4 4% (5). In een onderzoek uitgevoerd in 1992 onder 351 ba-
sisartsenn had 8 3% van de vrouwelijke respondenten een vaste partner (6). 
Vann de 27 partners in ons onderzoek, hadden er 17 (63%) een academi-
schee opleiding, negen (33%) hiervan waren medisch specialist, waarvan 
vij ff  (19%) chirurg, één was dierenarts en één tandarts. Er waren zes 
(13%)) vrouwen die trouwden na hun veertigste jaar. 
Inn een studie van Hillary Marland uit 1995, die de groep vrouwelijke 
Nederlandsee artsen analyseerde uit de periode 1879-1930, wordt een per-
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centagee genoemd van 58% vrouwelijke artsen, gehuwd met een medi-
cuss <7). 
Inn de studie van Hermann uit 1979 bleek dat 82% van de vrouwelijke 
artsenn met een academicus was gehuwd, en 47% had een arts als partner, 
23%% een specialist (8>. 
Uitt ons onderzoek bleek dat 24 (54%) van de 45 vrouwen niet pasten in 
hett gangbare patroon van huwelijk en gezinsvorming. 

LyanLyan Kan rechts op de foto 
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Slechtss één van de geïnterviewden kwam er openlijk voor uit dat zij een 
vrouwelijkee partner had. Enkele anderen woonden samen met een vrouw, 
naarr hun seksuele geaardheid hebben wij niet geïnformeerd. 

NN % 

geenn partner 
huwelijkk na 40e jaar 
partnerr acad. opl. 
partnerr med. spec. 
partnerr chirurg 
partnerr dierenarts 
partnerr tandarts 

18 8 
6 6 

17 7 
9 9 
5 5 
1 1 
1 1 

40 0 
13 3 
38 8 
20 0 
11 1 
2 2 
2 2 

TabelTabel 3: Partners vrouwelijke chirurgen. 

Inn Amerikaanse literatuur over de partnerkeus van vrouwelijke artsen, 
blijk tt dat bijna de helft van de vrouwelijke artsen gehuwd is met een 
artss (9). De zeer recent uitgebrachte studie van Joan Cassel over vrouwe-
lijk ee chirurgen in de VS geeft duidelijk parallellen aan op meerdere ter-
reinenn (10). Van de 33 vrouwelijke chirurgen uit haar onderzoeksgroep 
warenn er 12 (36%) nooit getrouwd en twee gescheiden. Vij f (15%) wa-
renn getrouwd met een chirurg, vij f (15%) met andere medici en twee met 
medischh onderzoekers. In deze groep waren 5 7% van de getrouwde vrou-
wenn met een medicus gehuwd (1°'. Dit ondanks de waarschuwingen van 
dee American Women Association in hun 'Pocket mentor' : "The temp-
tationtation to find affection and validation in the arms of your chief resident 
maymay be well overwhelming. Generally speaking, DON'T DO IT. 
GetttingGettting involved with anyone either above or below you in the chain of 
commandcommand can have serious repercussions" (11). 
Eenn studie gericht op de persoonlijke kenmerken van vrouwelijke chirur-
genn beschrijft een significant lager percentage gehuwde vrouwen onder 
chirurgenn dan onder andere vrouwelijke artsen: respectievelijk 12% en 
2 6 %.. Ook het aantal vrouwen met kinderen is beduidend lager bij de chi-
rurgen,, namelijk respectievelijk 4 3% en 7 1 %, ook na correctie voor on-
gehuwdee vrouwen (12). Een andere Amerikaanse studie vergelijkt deze pa-
rameterss tussen vrouwen die in verschillende snijdende specialismen 
werkzaamm zijn. De ene groep wordt gevormd door algemeen chirurgen, 
dee andere door gynaecologen, oogartsen en overige snijdende specialisten 
zoalss orthopeden en urologen. Ook in deze groep werd bij algemeen chi-
rurgenn het hoogste percentage ongehuwde vrouwen aangetroffen: 3 3% 
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versuss 2 0 %, 1 3% en 2 4 %. Ook het aantal kinderloze vrouwen was bij 
dee algemeen chirurgen het hoogst: 5 8% versus 4 1 %, 3 2% en 4 9% (13). 
Eenn studie onder 419 Canadese vrouwelijke chirurgen liet zien dat in de-
zee groep 5 0% getrouwd was met een arts en maar liefst 2 5% met een chi-
rurgg (14). 
Dee vele huwelijken binnen het vak werden ook in andere beroepsgroepen 
gezien.. Maar met name tijdens de geneeskundestudie, die tijdrovend is, 
enn in nog grotere mate tijdens de specialisatie, treedt een sociaal isole-
mentt op ten opzichte van andere beroepsgroepen. Dit werkt een partner-
keuzee binnen de eigen groep in de hand. Hoewel dikwijl s gesteld wordt 
datt het ongebruikelijk is dat een vrouw huwt met een partner die een la-
gerr opleidingsniveau heeft dan zijzelf, waren er toch tien vrouwen van 
wiee de partner geen academische studie had voltooid. 

Kinderen Kinderen 
Dertigg van de 45 (67%) door ons volledig geïnterviewde vrouwen hebben 
geenn kinderen gekregen. Door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
werdd een steekproef verricht onder de Nederlandse bevolking. Deze sta-
tistiekk uit december 1999 vermeldt een percentage van 1 1% vrouwen in 
dee leeftijdsgroep tussen de 18 en 50 jaar, die geen kinderen hebben en de-
zee ook niet verwachten te krijgen. In de studie van Cassell, onder 33 
vrouwelijkee chirurgen, was het percentage kinderloze vrouwen 5 8% (10). 
Dee overige vijftien vrouwen uit ons onderzoek, hadden één tot vier kin-
deren,, in totaal 35. Tien kinderen hadden reeds de leeftijd voor een ver-
volgopleidingg bereikt. Hiervan volgden er acht een academische studie. 
Vann de zes meisjes genoten er vijf een academische opleiding, één stu-
deerdee geneeskunde en drie studeerden natuur-, wiskunde of scheikunde. 
Dezee laatste drie kwamen uit één gezin. 

Dezee groep is uiteraard te klein voor analyse, maar het is wel opvallend 
datt vier van de zes meisjes een bèta-studie volgden, terwijl dit nog altijd, 
ondankss stimulatie van overheidswege, als een niet vrouwelijke keuze 
wordtt beschouwd ( l5 ). 

Motivatie Motivatie 
Omm na te gaan hoe deze vrouwen in de chirurgie terecht kwamen, werd 
gevraagdd naar de achtergrond van hun keuze en hun bewuste motivatie. 
Indienn er meerdere redenen werden opgegeven, werd de doorslaggevende 
redenn als motivatie beschouwd. 
Eenn groot deel van de door ons geïnterviewde vrouwen (n=23) werd tij -
denss het co-schap enthousiast voor de chirurgie, en nam toen het besluit 
zichh verder in de chirurgie te gaan bekwamen. Een Nederlands onderzoek 
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Drs.Drs. M. A. jonker-vansanten. Als chirurg geregistreerd in 19.56 
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naarr de genderfactoren in de keuze voor opleiding tot specialist noemt 
ookk de co-schappenfase als de belangrijkste periode om de keuze te ma-
kenn tot al dan niet specialiseren (16). Acht vrouwen kozen na het artsexa-
menn voor een ander specialisme: vier voor de plastische en reconstructie-
vee chirurgie en twee voor de gynaecologie, één ambieerde de interne ge-
neeskundee en één de neurologie. Aanvankelijk was voor hen de algeme-
nee chirurgie een tijdelijke baan of een opstap tot verdere specialisatie, 
maarr leidde die uiteindelijk tot een volledige voltooiing van de opleiding 
algemenee heelkunde. Eén had de opleiding tot huisarts al voltooid voor-
datt zij aan de chirurgische specialisatie begon. Van deze 45 vrouwen 
noemdenn er zes de motivatie om naar de tropen te gaan. Van de acht 
vrouwenn van wie wij niet alle gegevens hebben, waren er tenminste twee 
inn de tropen werkzaam. Dit opvallend hoge percentage vrouwen die voor 
eenn tropencarrière kozen geeft toch weer een typisch vrouwelijk aspect 
vann hun keuze weer. De zorg voor de minderbedeelden in de samenle-
ving,, soms vervat in missiewerk, en het veronachtzamen van de econo-
mischee drijfveren om tot het specialisme te komen, worden gezien als ty-
pischh vrouwelijk motieven. Twee vrouwen hadden vóór hun medische 
studiee een beroepsopleiding voltooid, te weten medisch analiste en rönt-
genlaborante.. Tijdens hun werkzaamheden vatten zij belangstelling op 
voorr de medische studie in het algemeen en de chirurgie in het bijzonder. 
Driee hadden tevoren een andere studie gekozen, die echter niet beviel of 
hett lukte niet om er toegang toe te verkrijgen. Drie vrouwen gaven op dit 
vann kind af aan geambieerd te hebben. 

Vanaff kinderjaren 
Tijdenss paramed. beroep 
Tijdenss paramed. Beroep 
Anderee studie 
Tijdenss co-schap 
Tijdenss tropenopleiding 
Tijdenss ander specialisme 

Totaall 45 100 

TabelTabel 4: Moment van keuze voor chirurgische specialisatie. 

Niett iedereen kon ons precies uit de doeken doen wat het belangrijkste 
wass dat ze in het vak aantrok. 

"Het"Het was geen keuze, bet was het enige wat ik wilde." 

N N 
3 3 

2 2 

2 2 

3 3 

23 3 

6 6 

8 8 

% % 
7 7 

4 4 
4 4 
7 7 

51 1 

13 3 

18 8 
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"Toen"Toen zat ik er twee weken en toen was ik verloren, toen wou ik chi-
rurgierurgie gaan doen." 
Bijj  zeventien vrouwen kwam een nadere omschrijving niet naar voren 
maarr verklaarden ze in verschillende bewoordingen dat ze het vak leuk 
vonden.. De overigen wisten wel bepaalde aspecten te noemen die de lief-
dee voor het vak hadden opgeroepen. Dit kon ook een combinatie van fac-
torenn zijn. 

werkenn met de handen 
spannend d 
sfeer r 
eerstee hulp aspect 
schoonheidd van opereren 
directt resultaat van handelen 
praktischh handelen 
afwisseling g 
analytischh handelen 
tenn behoeve van werk in tropen 

N N 
4 4 
4 4 
4 4 

3 3 
2 2 
4 4 
4 4 
1 1 
1 1 
5 5 

% % 
9 9 

9 9 

9 9 

7 7 

4 4 
9 9 

9 9 

2 2 

2 2 

9 9 

TabelTabel 5: Aspecten van het vak die leidden tot de beroepskeuze. 

Inn een onderzoek onder 1223 studenten die in 1993 de studie genees-
kundee op een Nederlandse universiteit afgesloten hadden, werd door 
middell  van een aselecte steekproef nagegaan welke factoren een rol speel-
denn bij hun wens om zich wel of niet te specialiseren tot medisch specia-
list.. Van de onderzochte groep die zich wel wilde specialiseren gaf 1 1% 
vann de mannen aan heelkunde te ambiëren, versus 5% van de vrouwen. 
Vrouwelijkee basisartsen hielden meer rekening met factoren als gunstige 
werktijdenn en het hebben van relatief weinig diensten (16). 
Dee door ons geïnterviewde vrouwen hebben zich uiteraard niet door de-
zee factoren laten leiden. 
Dee chirurgie heeft in de maatschappij een gezicht gekregen, een gezicht 
datt enerzijds bepaald wordt door wat het zelf oproept, anderzijds door 
watt de mensen eromheen ervan vinden. Het beeld van de chirurg wordt 
vaakk karikaturaal als volgt omschreven: een persoon die snel weet te be-
slissen,, niet twijfelt , snel handelt, dominerende persoonlijkheid, een rots 
inn de branding tijdens hectische omstandigheden en soms uitgedrukt als: 
eerstt doen, dan denken. Wars van getheoretiseer. Een goed voorbeeld van 
karakterbeschrijvingg komt tot uiting in de aloude vergelijking: 
Eenn internist weet alles, maar kan niks. 
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Eenn chirurg kan alles, maar weet niks. 
Eenn psychiater weet niks en kan niks. 
Eenn patholoog kan alles, weet alles, maar te laat. 

Zoalss een vrouwelijke Amerikaanse chirurg in een interview opmerkte, 
moett een vrouw al over een behoorlijke dosis zelfvertrouwen beschikken 
omm überhaupt tot de keuze van dit vak te komen (17). 
Eenn Britse studie uit 1969 onderzocht de karaktereigenschappen in rela-
tiee tot de keuze van diverse specialismen. Potentiële chirurgen waren 
meerr gedecideerd in hun keuze dan anderen en meer stressbestendig (18). 
Eenn meer recent onderzoek van Vera Batenburg gehouden onder co-as-
sistentenn en opleidingsassistenten chirurgie en huisartsgeneeskunde, 
toondee een verschil in attitude aan tussen de co-assistenten met belang-
stellingg voor de chirurgie en de chirurgische assistenten enerzijds, en de 
co-assistentenn met belangstelling voor de huisartsengeneeskunde en de 
huisartsenn in opleiding, anderzijds. De chirurgisch georiënteerde groep 
hadd een duidelijk minder patiënt-gerichte attitude dan de huisartsen-
groep.. Opvallend was dat de onderzoekster geen verschil vond tussen de 
mannelijkee en vrouwelijke respondenten. In eerdere studies onder jonge-
ree studenten werd wel een man-vrouw verschil gevonden. De verklaring 
diee Batenburg hiervoor geeft, is dat in het proces van de medische oplei-

Drs.Drs. M. A. Jonker-van Zanten 



II  82 SOCIALE ACHTERGROND VAN DE VROUWELIJKE CHIRURGEN 

dingg een professionalisering is opgetreden die deze sekseverschillen in de 
loopp van de opleiding vermindert of zelfs teniet doet (19). 
Dee interpretatie van het vak chirurgie komt dichter bij de waarheid naar-
matee men meer in het vak doordringt. Eerst zal dit zijn door de medische 
studie,, later in nog grotere mate door het co-assistentschap chirurgie. 
Aardigg is dat zeker de helft van de vrouwen de eigenschappen van het vak 
diee de essentie van de karikatuur vormen, juist noemen als een belangrij-
kee reden voor hun keuze: 

"Het"Het sluit heel erg bij mijn karakter aan. Ik ben een resultaat-mens en 
eeneen beetje ongeduldig, ik wil dat de dingen snel gebeuren en een beetje 
pragmatisch." pragmatisch." 

"Daar"Daar kon je tenminste wat doen, als je dan een patiënt kreeg en je sta-
peldepelde alles op: gegevens, lichamelijk onderzoek, anamnese, je aanvullend 
onderzoek,onderzoek, dan ging je ook wat doen. Als je dan kon opereren, mocht 
opereren,opereren, wist je ook of je gelijk had met je diagnose, dat vond ik heel 
aardigaardig aan het vak." 

"Ja,"Ja, toch het wat., toch het snelle ervan. Niet dat eindeloze dralen en 
puzzelenpuzzelen wat je bij de interne hebt. Lekker met je handen werken, het re-
delijkdelijk snel resultaten zien, of althans heel direct. Ik bedoel, als je iets fout 
doet,doet, gaat het gewoon fout. En als het goed gaat, gaat iets goed. Maar 
heelheel zelden dat we ergens een week op moeten wachten, of iets effect 
heeftheeft of niet." 

"Het"Het was natuurlijk al een beetje mijn karakter: open maken, kijken, 
datdat is het gewoon. " 
Eenn motivatie die een combinatie van deze factoren omvat werd aange-
gevenn als de sfeer van het vak. 

"Dat"Dat is gekomen bij mijn co-schappen. Dat was absoluut het gevoel: als 
eeneen vis in het water, hier hoor ik thuis." 

Datt de grens tussen karikaturaal en spannend een subtiele is en wordt be-
paaldd door de persoonlijke inkleuring van het vak, moge blijken uit de er-
varingg van één van de geïnterviewden: 

"Nou,"Nou, laat ik het maar heel anders zeggen, toen ik mijn artsexamen ge-
daandaan had, dan werd er natuurlijk gevraagd: wat ga je doen, wist ik één 
dingding zeker: géén chirurgie. Ik had mijn co-assistentschappen in het aca-
demischdemisch ziekenhuis gedaan en ik vond die atmosfeer en dat hele gedoe af-
grijselijk.grijselijk. Toen ben ik een jaar als wisselassistent naar de periferie ge-
gaan.gaan. Toen kwam ik in de chirurgie terecht en eigenlijk was het na één 
maandmaand bekeken, toen wist ik dat ik dat wilde. Zoals dat in de praktijk 
werktewerkte in een niet-academisch ziekenhuis, dat vond ik prachtig werk en 
datdat wilde ik wel." 
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Drs.Drs. C. Lorch. Als chirurg geregistreerd in 1965. Later uroloog gewordem 

Wijj  hebben alle geïnterviewden gevraagd of iemand voor hen een voor-
beeldfunctiee gehad had. De meesten konden niet een dergelijk persoon 
benoemen,, slechts vier noemden een vrouwelijke (plastisch)chirurg als in-
spiratiebronn om tot deze keuze te komen. Een dergelijke vrouwelijke 
voorbeeldfunctiee is geen toeval, zoals geïllustreerd wordt in de al eerder 
genoemdee studie van Joan Cassel. Deze antropologe bestudeerde 33 
vrouwelijkee chirurgen in de VS. Zij gaf er de voorkeur aan deze vrouwen 
gedurendee hun werkzaamheden op de voet te volgen. Daartoe voegde zij 
zichh 's morgens vroeg voor aanvang van het werk in hun gezelschap en 
volgdee hen bij alle bezigheden tot in de operatiekamer toe. Zo kon ze van 
minuutt tot minuut haar observaties doen. Als een niet medisch geschool-
dee antropologe, keek zij met de ogen van een buitenstaander naar de ge-
beurtenissenn en kon zo goed het leerproces bestuderen en de rol die gen-
derr hierin speelt. 
Menn heeft niet alleen een bepaald geslacht, maar men gedraagt zich, 
'speelt'' een bepaald geslacht. Dit is een sociaal-cultureel bepaald product. 
Eenn grote rol hierin speelt de lichaamstaal. Deze is vooral onbewust. 
Meisjess leren kinderen te verzorgen en bemoederen zoals hun moeders 
datt doen. Jongetjes gaan met kleine kinderen grappig-spelend om, naar 
hett voorbeeld van hun vader. Dit is een lichaamsgebonden leren, dat ook 
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eenn grote rol speelt in de chirurgie. Opereren is een lichamelijke bezigheid 
diee men moet leren met zijn lichaam, zoals bij een sport. Ook de omgang 
mett patiënten en ziekenhuispersoneel wordt 'voor-geleefd' door de oude-
renn en geïnternaliseerd door de arts-assistenten. Dit is gemakkelijker voor 
mannenn om het van mannen over te nemen dan voor vrouwen. Dit pro-
cess wordt door de psychoanalytici identificatie genoemd (10). 
Inn het proefschrift van Yvonne Winants wordt door haar de hypothese 
getoetst,, dat vrouwelijke co-assistenten zich identificeren met zowel man-
nelijkee als vrouwelijke opleiders en dat de mannelijke co-assistenten zich 
alleenn met de mannelijke artsen identificeren. Inderdaad blijk t uit haar 
onderzoekk dat vrouwelijke co-assistenten zich sterker identificeren met 
vrouwelijkee artsen en mannelijke sterker met mannelijke artsen; manne-
lijk ee co-assistenten blijken zich echter minder met vrouwelijke artsen te 
identificerenn dan vrouwelijke co-assistenten met mannelijke artsen |20). 
Inn het onderzoek van Heymans et al. onder vrouwelijke artsen in oplei-
dingg bleek opnieuw het gebrek aan voorbeeldfuncties door het ontbreken 
vann vrouwen die een goede combinatie tussen carrière en gezin tot stand 
hebbenn kunnen brengen (21). 
Ditzelfdee fenomeen wordt beschreven door Gerard Burrow naar aanlei-

Drs.Drs. C. Lorch tijdens een cystoscopie, cartoon gemaakt door een collega 
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dingg van een onderzoek onder vrouwen in de heelkunde, uitgevoerd door 
dee Committee on Women of the American Association of Medical 
Collegess (22). 

SamenvattingSamenvatting en discussie 
Omm inzicht te krijgen in de rol die de sociale achtergrond speelde bij de 
vrouwelijkee chirurgen in hun keuze voor het vak, werden een aantal ge-
gevenss geanalyseerd. 
Dee opleiding van de ouders was daar één van. Hierbij werd onderschei-
den:: universitair-, middelbaar- en lager onderwijs. Bovendien werd geke-
kenn of de ouders een medische professie uitoefenden. Ook werd gekeken 
off  de moeder een voorbeeldfunctie had als buitenshuis werkende vrouw. 
Onzee verwachting, dat deze groep vrouwen een groot aantal universitair 
opgeleidee ouders zou hebben, werd niet bevestigd. Slechts 42% van de 
vaderss en slechts 13% van de moeders had een academische opleiding ge-
noten.. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het merendeel van 
dezee ouders is opgegroeid in een tijd dat universitair onderwijs niet van-
zelfsprekendd voor iedereen toegankelijk was, ook al had men hiertoe de 
intellectuelee capaciteiten. Ook het aantal werkende moeders, 31%, lijk t 
laag,, maar is eerder een uiting van het tijdsbeeld dan van de opvatting 
vann de moeders. Het werd in deze tijd sociaal weinig geaccepteerd dat een 
vrouww na haar huwelijk en met name na het stichten van een gezin, op de 
arbeidsmarktt actief bleef. Wanneer men het echter met de totale bevol-
kingg vergelijkt, is dit percentage hoog: tussen 1920 en 1960 bedroeg het 
percentagee werkende vrouwen 17,5%, hierbij zijn echter ook de onge-
huwdenn meegeteld. 
Tweeënveertigg van de 45 vrouwen werden positief gestimuleerd door hun 
ouderss om te gaan studeren. Geen van hen werd alleen negatief gestimu-
leerd. . 
Wijj  konden geen verschil detecteren in de stimulatie om te studeren bin-
nenn de verschillende sociale klassen van deze groep. 
Vijfendertigg procent van de broers en zusters van de vrouwelijke chirur-
genn was academisch gevormd. Wij hadden verwacht dat dit percentage 
hogerr zou zijn, omdat wij dachten dat alle kinderen binnen een gezin over 
ongeveerr gelijke intellectuele capaciteiten zouden beschikken en boven-
dienn in gelijke mate gestimuleerd zouden worden. Dit bleek niet het ge-
vall  te zijn. In de door ons onderzochte gezinnen stak het aantal meisjes 
verr uit boven het aantal jongens (n=104, resp. n=57). Daarbij was het 
aantall  academici gelijk verdeeld tussen de broers en zusters. Hierdoor 
wass het totale percentage academisch gevormde meisjes 62% ten opzich-
tee van 35% academisch gevormde jongens. 
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Wijj  kunnen hieruit twee dingen concluderen. In de eerste plaats is het 
aantall  dochters binnen deze gezinnen opvallend hoog. In de tweede 
plaatss is de gelijke verdeling van academici tussen broers en zusters op-
vallendd omdat het in die tij d niet vanzelfsprekend was dat dochters even 
sterkk werden gestimuleerd om een goede opleiding te volgen als zonen. 
Hett zou dus kunnen zijn dat deze vrouwen, omdat ze uit een dochter-rijk 
gezinn komen, extra zijn gestimuleerd. 
Hett percentage vrouwen zonder vaste partner bedroeg 40%. Zes vrou-
wenn t rouwden pas na hun 40e jaar. Het ligt voor de hand om de invloed 
vann het vak hierin als medebepalend te beschouwen. Uit literatuurgege-
venss blijk t dat het aantal ongehuwden onder vrouwelijke academici 
daalt.. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in het feit dat een 
doorr vrouwen gevolgde academische studie en het uitoefenen van een be-
roep,, ook na het huwelijk, een breder geaccepteerd sociaal verschijnsel is 
geworden. . 
Dee verwachting dat veel partners binnen de beroepsgroep gevonden wer-
den,, werd bevestigd. 
Voorr al deze drie waarnemingen met betrekking tot de partnerkeuze 
speeltt het sociale isolement, veroorzaakt door de intensieve medische en 
chirurgischee opleiding, een rol. 
Zestigg procent van de vrouwen die wij geïnterviewd hebben, had geen 
kinderen,, terwijl allen boven de dertig jaar waren. 
Bijj  de meeste vrouwen, 5 1 %, ontstond de wens om chirurg te worden tij -
denss hun co-assistentschap chirurgie, ondanks het ontbreken van een 
vrouwelijkee voorbeeldfunctie. De beeldvorming van het chirurgische vak 
tijdenss het co-assistentschap, was desondanks toch zo stimulerend dat de-
zee vrouwen toch voor dit vak kozen. 
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