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XIIIXIII  Loopbaan 

Inleiding Inleiding 
Eenn opleiding algemene heelkunde wordt gevolgd met een arbeidscon-
tractt voor de duur van de opleiding. Hierna moet men opnieuw sollicite-
renn naar een baan. Er bestaan diverse mogelijkheden, variërend van een 
tijdelij kk dienstverband, een maatschapsplaats tot een vervolgopleiding. 
Dee sollicitaties na voltooiing van de opleiding verliepen zeer verschillend 
bijj  de geïnterviewde vrouwen. Ook de loopbaan die hierna volgde, wordt 
inn dit hoofdstuk apart belicht. 

FactorenFactoren van invloed op de sollicitatie 
Huwelijk k 
Inn de periode aansluitend aan de tweede wereldoorlog zijn er twee colle-
gaee geweest die aansluitend aan hun opleiding voor een huwelijk hebben 
gekozen.. Daarmee sloten zij automatisch de toegang tot een carrière in de 
chirurgiee af. 

".... in ^45, eindelijk... toen zijn we getrouwd. Toen moest ik dus weg. 
IkIk ben nog terug geweest, want diegene die mij opvolgde kreeg tyfus. 
ToenToen zat Van Staveren een beetje in nood. Dus die vroeg of ik terug 
kwamkwam nadat ik getrouwd was." 
Ookk droeg men in deze jaren nog het gedachtengoed van de periode daar-
voorr met zich mee. In de jaren van grote werkloosheid probeerde men 
vrouwenn te verhinderen deel te nemen aan het arbeidsproces om zo deze 
plaatsenn te behouden voor de mannen. In 1925 was het mogelijk om ge-
huwdee onderwijzeressen te ontslaan. In 1933 werd dit zelfs een verplich-
tingg (1). Deze instelling ten opzichte van werkende vrouwen werd ook bui-
tenn het onderwijs gevolgd en deze hield ook stand toen er geen economi-
schee noodzaak meer bestond om vrouwen uit het arbeidsproces te weren. 
Voorr de vrouwelijke artsen was de toestand relatief nog niet zo slecht 
omdatt zij voor een groot deel niet in dienst van de overheid waren. 
'Slechts'' 42% van de gehuwde vrouwelijke artsen was werkloos. Onder 
dee afgestudeerde vrouwen die biologie, wiskunde en natuurkunde of 
scheikundee als vak hadden, was dit meer dan 90% {2). 
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Mw.Mw. Drs. O. de Deugd in 1998, ten tijde van het interview 
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Hett werd de hierboven geciteerde collega dus na haar huwelijk vrijwel 
onmogelijkk gemaakt om het vak uit te oefenen waarvoor ze een zes jaar 
durende,, gedegen, erkende opleiding had genoten. Dit staat in schrille te-
genstellingg tot hoe het haar verging in een ander specialisme, waarvoor 
zee in het geheel geen opleiding had genoten en waarmee zij eigenlijk geen 
enkelee affectie had: 

"Ik"Ik  gaf ook les aan een toen bestaande opleiding, hoe beet bet ook al 
weer,weer, kinderverzorging en opvoedkunde. Het had niks met mijn vak, de 
chirurgie,chirurgie, te maken, maar ja, het vak ^hygïéne ̂moest door een arts wor-
denden gedoceerd." 
Verderr vertelde deze collega het volgende: 

"Na"Na de oorlog bij de repatriëring vanuit het toenmalige lndïé was op 
éénéén van de schepen een mazelenepidemie uitgebroken. Bij het volgende 
transporttransport wilden ze een extra scheepsarts mee. Eén mannelijke arts, ui-
teraard,teraard, voor de bemanning, en één arts, eventueel een vrouw, voor de 
passagiers,passagiers, allemaal vrouwen en kinderen. Ik kreeg deze baan en werd 
zodoendezodoende ook één van de eerste vrouwelijke scheepsartsen. Later ben ik 
doordoor een kinderarts gevraagd of ik consultatiebureaus wilde doen. Dat 
hebheb ik toen ook maar gedaan. Zeven jaar lang heb ik kleuter consultatie-
bureaubureau gedaan." 
Eenn tweede collega: 

"Ik"Ik  heb nog even gewerkt nadat ik getrouwd ben, maar al heel gauw.. 
zeze willen je niet hebben, hè, als je getrouwd bent. Je mocht niet meer blij-
venven als je getrouwd was, want daar hadden ze geen zin in. Dan verzuim-
dede je te veel, en als je dan kinderen ging krijgen dan werd het allemaal 
rommelrommel en narigheid. Maar dat was in mijn tijd overal zo, die discrimi-
natienatie van vrouwen." 

Wervingg vanuit het buitenland 
Eénn uitzonderlijk geval van introductie van een vrouwelijke chirurg in 
eenn Nederlands ziekenhuis vond plaats in 1969 tijdens de werving van 
verpleegkundigenn op de Filippijnen. Een Filipijnse collega werd tijdens 
eenn receptie uitgenodigd om ook mee te komen naar Nederland. 

Arbeidsmarkt t 
Aanvankelijkk was de groep in Nederland werkzame chirurgen van zoda-
nigg kleine omvang dat in te vervullen vacatures meestal werd voorzien na 
onderlingg overleg tussen de zoekende partij en de opleiders. Het was voor 
opleiderss aantrekkelijk om assistenten in opleiding te nemen omdat deze 
eenn deel van de werkzaamheden overnamen. Er bestond geen landelijke 
reguleringg van het aantal op te leiden assistenten. Hierdoor ontstond me-
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dioo jaren tachtig een periode met een overschot aan chirurgen. Inmiddels 
hadd men geprobeerd vat te krijgen op de instroom van het aantal chirur-
genn door, na berekening van het gewenste aantal, slechts een beperkt 
aantall  assistenten per jaar in opleiding te nemen. Het was toen al zo dat 
perr vacature ongeveer tachtig chirurgen solliciteerden. Men sprak over 
eenn bus met kandidaten die door Nederland toerde. De concurrentie was 
derhalvee uitzonderlijk groot. Dit leidde ook tot allerlei tijdelijke arbeids-
contractenn om maar werkzaam te blijven. Duurde deze periode langer 
dann liep men zelfs de kans in het geheel niet meer aan het werk te komen 
binnenn het eigen vakgebied. Het ligt voor de hand dat deze moeilijke ar-
beidssituatiee voor vrouwen een extra obstakel vormde. In de praktijk was 
ditt ook zo, al werd het niet altijd expliciet gezegd. 

"De"De arbeidsmarkt was hopeloos. Ik zat net in de periode dat er 125 chi-
rurgenrurgen solliciteerden voor één plek. Dat is voor mij ook een heel moeilij-
keke periode geweest want ik werd niet uitgenodigd voor welk gesprek dan 
ook.ook. Terwijl ik heel goede papieren heb. Betrekkelijk veel gepubliceerd, 
ikik ben ook gepromoveerd en heb ook enkele ideeën op poten gezet." 

"Na"Na een periode van waarneming elders zou ik, zoals afgesproken, maar 
nietniet zwart op wit, terug gaan naar mijn opleider. Die sprak: Hoezo te-
rugkomen?rugkomen? Toen dacht ik: God man, jou kan ik wel verstoken. Als hij me 
nunu toelacht met zijn grote tanden dan denk ik...." 
Zoalss tijdens de sollicitatie voor een opleidingsplaats waren er ook nu 
weerr moeilijkheden tijdens het solliciteren die een aantoonbare relatie 
haddenn met het vrouw-zijn. 

"Toen"Toen de registratie naderde moest ik een baan zien te vinden. Ik heb 
heelheel Nederland afgesolliciteerd, behalve de universiteiten, daar wilde ik 
nietniet werken. De arbeidsmarkt was toen slecht, maar ik denk voor vrou-
wenwen nog slechter. Ik heb er een brief bij waarin stond dat men de voor-
keurkeur gaf aan een man, maar hoeveel dat gedacht hebben, dat wist je na-
tuurlijktuurlijk  niet." 

"Ik"Ik  ben daar gaan solliciteren en kreeg na een paar dagen bericht: De 
jongstejongste van de maatschap heeft bezwaar tegen je vrouw-zijn . "(1974) 

"Het"Het bestuur zei: die wordt zwanger." 
Tijdenss deze sollicitatieperiode was de inbreng van de opleiders over het 
algemeenn gering. Slechts enkelen stonden de assistenten actief bij tijdens 
hett zoeken naar een baan of dienden van advies bij de keuze. 

"En"En toen zei hij: Je moet het niet doen, je begraaft jezelf. Je kan beter. 
WeetWeet je wat, ik verbied je dat. Hij was veel meer geïnformeerd, hij zat 
ookook in het Concilium." 
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Drs.Drs. E. T. Mallonga (registratie in 1972) in de collegebanken van bet Binnengasthuis te 
Amsterdam.Amsterdam. Zij zit als tweede van links naast Prof. Dr. W. H. Brummelkamp. Rechts: 
Dr.Dr. J. van der Kun en Dr. P. H. Kroeze 

SamenvattingSamenvatting invloeden op sollicitatie 
Bijj  de sollicitatie naar een werkkring als chirurg kwamen verschillende 
problemenn naar voren. In de jaren vijfti g vormde een huwelijk een belet-
sell  voor een vrouw om een betaalde functie buiten het gezin uit te oefe-
nen. . 
Inn de jaren tachtig was situatie op de arbeidsmarkt slecht door een over-
schott aan chirurgen. 

SoortSoort aanstelling 
Menn kan tot op de dag van vandaag de chirurgie beoefenen in loondienst, 
inn maatschapsverband en, in Nederland ongebruikelijk, in een privéprak-
tijk .. Een maatschap is een groep van samenwerkende vrij gevestigde spe-
cialistenn die met elkaar een overeenkomst zijn aangegaan met betrekking 
tott de werkverdeling en de inkomsten. 
Dee vrouw die als vijfde geregistreerd werd als algemeen chirurg was de 
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eerstee vrouw die een maatschapsplaats verkreeg. Zij zette na haar oplei-
dingg een advertentie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
(1958)) in de trant van: "Vrouwelijke chirurg zoekt b a a n/ Hierop kwam 
geenn respons. Uiteindelijk associeerde zij zich met de vader van één van 
haarr medeassistenten. Van de vrouwelijke chirurgen die tot 1 januari 
19966 geregistreerd werden, zijn er 19 uiteindelijk in maatschapsverband 
gaann werken. De periode tussen de registratie en het toetreden tot de 
maatschapp werd op zeer verschillende wijze ingevuld. 
Zoo was er één die de eerste tien jaar van haar carrière bij een maatschap 
werktee met het vooruitzicht op een volledig maatschapsverband, zonder 
datt dit daadwerkelijk geëffectueerd werd. Zij werkte volledig mee in de 
maatschapp maar werd in een financiële uitzonderingspositie geplaatst 
doordatt men haar niet liet delen in de inkomsten, maar haar een (lager) 
salariss uitkeerde. 
"Ik"Ik  heb daar ook beerlijk gewerkt. Maar ja, na twee jaar of zo dacht ik, 

hè,hè, dat is toch gek. Ik doe precies hetzelfde werk als die andere drie chi-
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rurgenrurgen Het salaris klopte nooit met de officiële regels. Maar goed, bet 
heeftheeft eigenlijk vier tot vijf jaar geduurd voordat ik daar een mond over 
openopen durfde te doen." 
Eénn van hen sloeg het aanbod van een goede positie af omdat haar man 

aann de andere kant van Nederland werkte. In plaats daarvan werkte ze 
enigee tijd onbezoldigd en kwam daarna in een maatschap. 

"In"In  dat jaar ging ik door de week wel één of twee keer naar een be-
vriendevriende chirurg om mijn handvaardigheid bij te houden. Gewoon gratis, 
afaf en toe kreeg ik wel eens wat geld, maar ze hadden daar ook geen plaats 
voorvoor mij." 

SupSup erspecialisatie 
Zess vrouwen zijn opgeleid tot kinderchirurg. Dit is een superspecialisatie 
vann de algemene heelkunde die alleen kan plaats vinden na een volledig 
voltooidee heelkundige opleiding. Zes van de éénenvijftig vrouwen, waar-
vann de loopbaan ons bekend is, kozen voor deze richting (12%) terwijl 
vann de ongeveer 800 werkzame mannelijke chirurgen er slechts 20 
(2,5%)) voor de kinderchirurgie kozen. 
Vierr vrouwen gingen na de opleiding tot algemeen chirurg de opleiding 
plastischee en reconstructieve chirurgie doen. Dit is een aparte specialisa-
tiee waarvoor normaliter geen volledige heelkundige opleiding noodzake-
lij kk is. Wel zijn enkele jaren heelkundige vooropleiding een vereiste. Eén 
vrouww werd later uroloog, ook dit is een apart specialisme. 

Driee van de door ons geïnterviewden, en ten minste twee van de vrouwen 
diee wij niet volledig konden interviewen, hebben hun carrière in de der-
dee wereld gezocht. 

Eénn van de vrouwen neemt een zeer uitzonderlijke positie in, in 
Nederland.. Zij heeft een privé-praktijk aan huis. 

Negenn algemeen chirurgen bleven in loondienst, waarvan zes in een aca-
demischh milieu. Eén creëerde een functie als chirurg in dienst van het ge-
vangeniswezen.. Twee, in Duitsland opgeleide vrouwelijke chirurgen, zijn 
nogg altijd aldaar werkzaam. Zij wonen echter wel in Nederland en zijn 
ookk hier als algemeen chirurg geregistreerd. 

Inn de totale populatie bleven zes vrouwen niet werkzaam in een snijdend 
specialisme.. Bij twee vormde, zoals tevoren beschreven, het huwelijk een 
belemmeringg om het vak uit te oefenen. Drie hebben na een langdurige 
periodee van tijdelijke contracten gekozen voor een ander specialisme: de 
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socialee geneeskunde. Er was er slechts één die aan het eind van de oplei-
dingg al twijfelde of chirurgie voor haar de juiste keuze was geweest. Na 
eenn korte periode van waarneming besloot ze te stoppen. 

Maatschapsverband d 
Academischh ziekenhuis 
Kinderchirurgie * * 
Derdee wereld 
PRC,, plastische chir. 
Urologie e 
Privéé praktij k 
Gevangenischirurg g 
Duitsland d 
Socialee geneeskunde 
Gestoptt  i.v.m. huwelijk 
Vrijwilli gg gestopt 

n n 

19 9 
6 6 
6 6 
5 5 
4 4 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
3 3 
2 2 
1 1 

% % 
37 7 

12 2 

12 2 

10 0 

8 8 

2 2 

2 2 

2 2 

4 4 
6 6 

4 4 

2 2 

TabelTabel 1: Werkkring van SI vrouwelijke (algemeen) chirurgen. 

(45(45 geïnterviewd, van 6 anderen, niet door ons geïnterviewd, is wel de werkkring be-

kend,kend, van 2 onbekend) 

**  kinder chirurgie wordt ook beoefend in een academisch ziekenhuis, maar is daar niet 

extraextra bijgeteld 

Terr vergelijking van deze getallen hebben we de gegevens van de werk-
zamee mannelijke chirurgen in januari 2000 opgezocht. Op een totaal van 
7800 in Nederland werkzame mannen, werkten er 165 (21%) in een aca-
demischh ziekenhuis, waarvan slechts 17 (2%) als kinderchirurg. 
Vann alle vrouwelijke algemeen chirurgen in Nederland is er slechts één 
tott hoogleraar benoemd. 
Mw .. Moorman-Voestermans was voorzitter van de Nederlandse 
Verenigingg voor Kinderchirurgie van 1983 tot 1985. Zij kreeg in maart 
20011 voor haar verdiensten de Cornelia de Lange-Harrenstein-Schoorl 
penningg uitgereikt. 

Samenvatting Samenvatting 
Afhankelijkk van de periode waarin men solliciteerde naar een plaats als 
chirurgg speelden verschillende factoren een rol, die samenhangt met de 
toenn heersende sociale omstandigheden. De werkloosheid was een aan-
leidingg om vrouwen te verhinderen deel te nemen aan het arbeidsproces. 
Zekerr voor gehuwde vrouwen bestond geen acceptatie van een carrière 
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buitenshuis.. In de jaren zestig en zeventig was het voor de vrouwen die 
eenmaall  tot chirurg waren opgeleid wel mogelijk om in hun vak werk-
zaamm te zijn. Toen er in de jaren tachtig een fors overschot aan chirurgen 
ontstond,, werden de vrouwen opnieuw geconfronteerd met de opvatting 
datt het voor mannen belangrijker was om een economisch onafhankelij-
kee positie te verwerven. 
Terwijll  onder vrouwelijke chirurgen 10% de kinderchirurgie beoefent, 
bedraagtt dit percentage onder mannelijke collegae slechts 2%. Hoewel 
ditt vak niet minder tijd en inspanning vergt dan de algemene heelkunde 
lijk tt het minder aantrekkingskracht op mannen uit te oefenen, terwijl 
vrouwenn er gemakkelijker voor kiezen. Men kan hierin een bevestiging 
zienn van de opvatting dat de zorg voor kinderen gerelateerd is aan het 
vrouw-zijn. . 
Vann de 51 vrouwelijke chirurgen waarvan ons de werkkring bekend is, 
zijnn er drie (6%) gestopt met het medisch werk. Eveneens drie (6%) van 
henn oefenden een niet-snijdend medisch specialisme uit. Opvallend is, 
dat,, ondanks de belemmerende factoren, slechts één vrouw na haar op-
leidingg tot chirurg vrijwilli g de keuze heeft gemaakt om niet als praktise-
rendd arts te blijven werken. 

Dr.Dr. H. P. Pull ter Gunne (geregistreerd in 1973) opererend in het midden van de foto. 
HaarHaar operatiemutsje door haarzelf vervaardigd van rood-wit geblokte katoen 
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