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XVIXVI Presentatie naar buiten 

Inleiding Inleiding 
Niett alleen nemen vrouwelijke chirurgen vaak een uitzonderingspositie in 
hunn werkomgeving, ook worden zij in hun privé omgeving vaak als bui-
tenbeentjee beschouwd. Wij vroegen in ons interview hoe de vrouwen de-
zee situatie ervoeren. 

Presentatie Presentatie 
Bijj  navraag hoe men zich presenteerde in onbekend gezelschap bleek dat 
333 (73%) vrouwen vaak probeerden te vermijden te zeggen dat ze chirurg 
waren.. Veel vrouwen waren bang dat hun beroep het intermenselijk con-
tactt buiten het ziekenhuis in de weg zou staan. 

"Ook"Ook heb ik het idee dat veel mannen het idee hebhen dat een vrouwe-
lijkelijke chirurg een man-wijf moet zijn." 

"Ik"Ik  heb altijd het idee dat ik iets moet uitleggen, of ik wel normaal 
ben." ben." 

"Omdat"Omdat er dan toch een heleboel contacten stilvallen, dat heb ik zo er-
varen,varen, ik laat het een beetje in het midden." 

"Als"Als je dan zei dat je chirurg in opleiding was dan kreeg het onmiddel-
lijklijk  iets heel zwaars en ernstigs en engs en dan knapte men af." 

"Ik"Ik  zeg het liever niet, als ik zeg dat ik chirurg ben dan trekken ze zich 
terug,terug, dan verlies ik het contact." 

"Ik"Ik  ben een keer met een vriendin een avondje in de stad gaan stappen. 
WeWe raakten met een paar jongens aan de praat. Het bleek dat wij uit de 
medischemedische hoek kwamen en ze vroegen ons of we verpleegster waren. 
ToenToen bleek dat de één psychiater was en de ander een chirurg, schrokken 
zeze zich helemaal dood. Ja, dan houdt het toch een beetje op." 

Datt dit niet alleen berustte op hun eigen verwachtingen en angsten blijkt 
uitt het volgende voorbeeld, waar dit ook opgemerkt wordt door een bui-
tenstaander. . 

"Mijn"Mijn  buurvrouw heeft me wel eens verteld dat zij dan zei: We wonen 
bovenboven mensen van wie de vrouw een chirurg is. Dat ze zeiden: o, god, dat 
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isis vast een vreselijk mens. Dat heeft ze me een keer verteld, en dan, zegt 
ze,ze, ga ik zitten vertellen dat je best aardig bent. " 
Uiteraardd was de samenstelling van het gezelschap mede van belang voor 
dee mededeelzaamheid. 
Twaalff  vrouwen (27%) hadden er geen enkele moeite mee om hun be-
roepp te onthullen. 

PersoonlijkePersoonlijke ontwikkeling 
Hett is moeilijk te bepalen in hoeverre het vak als zodanig van invloed is 
opp iemands persoonlijke ontwikkeling. In de chirurgie worden uitge-
sprokenn vaardigheden verlangd: het vermogen tot snel beslissen onder 
hogee druk met verstrekkende gevolgen, adequate reacties in situaties op 
levenn en dood. Confrontatie met ernstige letsels en diep menselijk leed 
zijnn aan de orde van de dag. All e geïnterviewden is gevraagd hoe het vak 
hunn persoon had beïnvloed. 
Twinti gg (44%) vrouwen hadden niet het idee dat zij persoonlijk veran-
derdd waren door de uitoefening van hun vak. De overigen (n= 25, 56%) 
gavenn wel een directe invloed aan. Bij tien (22 % ) uitte zich dit vooral in 
eenn toename van het zelfvertrouwen : 

"Ik"Ik  was vroeger heel onzeker en ik durfde bijna niks. Ik stond wel heel 

Drs.Drs. J. C. de Jager-Langebroek (registratie in 1984) tweede van rechts met bril 
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langlang te wachten voor een deur die dicht was, als ik bij de professor moest 
aankloppen.aankloppen. Ik zag huizenhoog tegen ze op, maar dat is totaal veran-
derd.derd. " 

"Van"Van nature ben ik eigenlijk erg teruggetrokken en verlegen maar daar 
komkom je niet zo verschrikkelijk ver mee in je opleiding. Dan meet je je een 
zeerzeer zelfbewuste houding aan en dat sleep je dan ook wel eens mee in het 
gewonegewone leven." 

"Ik"Ik  ben directer geworden, denk ik. Ik heb van mijn moeder en oude 
vriendenvrienden gehoord dat ik vroeger een beetje bleu was en mijn mond niet 
zozo gauw open deed. Nu zeg ik het gewoon als iets me niet zint. Ik denk 
datdat ik me makkelijker uit. Dat heeft ook te maken met zelfvertrouwen." 

"Toen"Toen er inlichtingen over me werden gevraagd heeft de opleider ge-
zegd:zegd: ze is heel meegaand. Dat zullen ze nu niet zeggen, ze zullen nu zeg-
gen:gen: kijk uit! Als er iets haar niet bevalt dan ramt ze erop." 
Tweee (4%) gaven een groter vermogen tot het dragen van verantwoorde-
lijkheidd aan ten gevolge van hun chirurgische opleiding, 

"Je"Je moet bij elke stap die je doet bedenken of je de gevolgen ervan kan 
beheersen,beheersen, pas dan mag je die stap nemen. Dat is zo met de paplepel in-
gegoten,gegoten, dat wordt een bestanddeel van jezelf. Het geeft je een enorm 
stukstuk zekerheid, een beslistheid die ik nooit gehad had als ik dat niet ge-
daandaan had." 
Driee (7%) hadden, naar hun zeggen, door hun werkervaringen een gro-
terr relativeringsvermogen opgebouwd, en drie van hen gaven duidelijk 
aann in panieksituaties in het dagelijks leven meer beheersing te hebben 
gekregen. . 

"Laatst"Laatst had mijn kind een kroepaanval en kreeg bijna geen lucht meer. 
InIn gedachten zat ik een noodtracheostomie te oefenen. We weten van 
onszelfonszelf dat we soms te kalm zijn. Je hebt zoveel gezien dat je denkt: hij is 
tochtoch nog niet blauw." 
Aann de andere kant was er één die zichzelf als minder assertief be-
schouwdee dan voorheen en één die al haar zelfvertrouwen was kwij t ge-
raakt. . 
Ookk andere veranderingen werden opgemerkt: 

"Ik"Ik  weet wel dat een vriendin op een gegeven moment tegen mij zei: jij 
verteltvertelt alles twee of drie keer, je legt alsmaar uit. Dat is een tic van je 
werk.werk." " 
Eenn hele bijzondere invloed door de keuze van het vak onderging een 
vrouww die door haar eerste opleider vanuit haar eigen milieu in een heel 
anderee omgeving werd gebracht. 

"Die"Die man en zijn vrouw en hun kinderen werden een tweede ouderlijk 
huishuis voor mij. Omdat het een ander niveau was, een andere wijze van Ie-
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venven dan ik gewend was. Mijn ouders die nogal vonden: dit hoort en dat 
niet,niet, en al het bekrompene. Deze mensen hadden een heel andere levens-
wijze,wijze, daardoor zijn ze een tweede ouderpaar voor mij geworden. Zo leg 
ikik dat altijd uit. " 
Hett is hoogst waarschijnlijk dat er een voorselectie plaatsvindt van vrou-
wenn die qua karaktereigenschappen reeds meer erop gericht zijn de chi-
rurgischee opleiding te volgen. Di t beïnvloedt nog eens extra de moeilijk-
heidd om de invloed van het vak op de persoonlijkheid te bepalen. In een 
Amerikaansee studie onder medisch studenten die voor de chirurgische 
opleidingg kozen, bleek dat deze significant meer resistent waren tegen 
stresss en angst, dan studenten die een ander medisch specialisme am-
bieerden,, ongeacht hun sekse (1). 

nn % 

geenn verandering 
toenamee zelfvertrouwen 
meerr vermogen verantwoordelijkheid te dragen 
groterr relativeringsvermogen 
meerr beheersing tijdens panieksituaties 
zelfvertrouwenn kwijt 
overigee veranderingen 

Totaal l 

TabelTabel /.- Aangegeven karakterveranderingen bij de vrouwelijke chirurgen die volgens 
benben door het werk zijn opgetreden. 

Toekomst Toekomst 
Mett het oog op het geringe percentage vrouwen in de heelkunde is het in-
teressantt te vernemen hoe diegenen, die zich een positie verworven heb-
benn binnen deze mannenmaatschappij, denken over de komst van meer 
vrouwenn in de professie. We hebben hen deze vraag als zodanig direct ge-
steld.. Verschillende antwoorden kwamen naar aanleiding hiervan naar 
voren. . 
Menn moet zich realiseren dat deze groep vrouwen bij hun beroepskeuze 
wistt dat ze in een bepaald, door mannen gedomineerd, milieu terecht 
zoudenn komen. Di t hield al een selectie in voor de groep vrouwen die 
destijdss het vak kozen. Voor hen vormde dit bij voorbaat geen onover-
komelijkk bezwaar. Toch moet men daarom niet een homogeniteit in de 
omgangg ermee veronderstellen. Het is mogelijk dat men, om zich te kun-
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nenn handhaven, zich als eenling isoleert of zich als v one of the boys" as-
simileertt of het hele scala van vormen hiertussen kiest. 
Dee vraag of de geïnterviewde het aantal vrouwen in de chirurgie vol-
doendee vond of er de voorkeur aan gaf dat dit aantal toe zou nemen, 
werdd vaak zeer ambivalent beantwoord. Een groot aantal nam een indif-
ferentee positie in, maar in de omschrijving van de redenen klonk meestal 
tochh een meer positieve of negatieve grondtoon door. 
Slechtss één van hen vond het expliciet geen goed idee voor een vrouw om 
chirurgg te worden. 

"Deze"Deze vrouwen moeten wel weten wat ze gaan doen. Het is zwaar. Het 
isis bijna niet te combineren als je het goed wilt doen. Ga je het half doen, 
dandan verlies je het helemaal. Ik vraag me af of je dan je persoonlijke leven 
nietniet helemaal weggooit. Je houdt weinig tijd over, hoor, want je kunt niet 
onderonder je dienstjes uit, als vrouw zijnde. Dat kan niemand, ook de man-
nennen niet, je moet meedraaien. Dan vraag ik me af of je je gezin en jezelf 
nietniet tekort doet." 
Zess (13%) van hen vonden dat het niet uit moest maken of men man of 
vrouww was, maar vonden ook dat het niet goed zou zijn om de vrouwen 
positieff  te discrimineren. 

Drs.Drs. M. Kooiman (registratie in 1984) tijdens haar werkzaamheden in Nepal 
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Vijftie nn (33%) van hen was van mening dat het aantal vrouwen wel toe 
zouu moeten nemen, maar niet op grond van specifieke eigenschappen die 
dee vrouw geschikt maken voor het vak. Zij vonden vaker dat de toegang 
tott de opleiding voor iedereen gelijk moest zijn. 

"Ik"Ik  vind het niet uitmaken of er veel of weinig in zitten als ze het maar 
kunnenkunnen als ze willen. Er mag geen drempel zijn en die was er altijd wel. " 

"Ik"Ik  vind eigenlijk fifty/fifty, waarom niet f Ik vind het helemaal niet zo 
eeneen mannenberoep. Er komt tenslotte een heleboel naaiwerk aan te pas. 
AlsAls er een scheur of gat in een jas genaaid moet worden moeten wij het 
doen.doen. Maar als er een gat in een maag moet worden gehecht moeten zij 
hethet doen. Dat is toch onzin!" 
Drieëntwintigg (51%) van hen, tenslotte vonden dat meer vrouwen in de 
chirurgiee een verrijking van de beroepsgroep zou betekenen. Zij voerden 
daarvoorr verschillende redenen aan. 

"Vrouwen"Vrouwen zijn meer geschikt, zijn minder slagers, mannen hebben zelf-
overschatting.overschatting. Dan heb ik het wel over het type vrouw dat zelf ook 
vrouwvrouw is gebleven, niet bet type kenau, het onvrouwelijke type." 

"Ik"Ik  denk dat dat (meer vrouwen in de chirurgie) heel goed is. Om een 
beterbeter evenwicht in de maatschappen te krijgen omdat vrouwen toch een 
andereandere manier van denken, van praten hebben. Een andere manier van 
contacten,contacten, misschien bepaalde dingen beter kunnen relativeren dan de he-
ren.ren. Het hoeft ook niet door te slaan, er hoeven ook niet meer vrouwen 
dandan mannen te komen, dat is denk ik ook niet goed. Een beetje meer 
evenwichtevenwicht is heel goed. " 

"Ja,"Ja, dat vind ik goed. Ik denk dat de chirurgie daardoor menselijker 
wordt....wordt.... Ja, ik vind de chirurgie een ontzettend vrouwelijk vak. Vrouwen 
hebbenhebben over het algemeen kleinere handen dan mannen. Dat is nou een-
maalmaal zo. Ik vind als je dan zo bezig bent met handvaardigheid, dan denk 
ikik dat vrouwen dat beter kunnen dan mannen. Ik denk ook dat vrouwen 
beterbeter met patiënten omgaan om redenen die ik al genoemd heb, dus ei-
genlijkgenlijk is het een heel vrouwelijk vak. Als de mannen ons eeuwen lang 
veroordelenveroordelen tot hor duurwerkjes en breiwerkjes dan moeten ze ook toe-
gevengeven dat wij zeer geschikt zijn voor de chirurgie." 

"Met"Met vrouwelijke collega's kan ik toch.... Ik bedoel, al is het maar dat 
jeje soms lol hebt om dingen waar die kerels werkelijk geen idee hebben, 
waaromwaarom iets leuk is. Dat kan ik niet uitleggen, maar zo gewone humor. 
DatDat is wel een idiote reden maar het is soms toch zo." 

"Dat"Dat is denk ik, een open deur dat vrouwen toch heel anders het vak 
uitoefenenuitoefenen als mannen. Fijnzinniger. Ook qua techniek maar ook hun he-
lele benadering, filosofie." 

"Ik"Ik  vind de vrouwelijke chirurg beter dan de mannelijke chirurg. In 
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maniermanier van doen, manier van aanpakken. Meer gevoel voor de patiënt, 
denkdenk ik." 

Drs.Drs. L. M. van Dongen. Als chirurg geregistreerd in 1984 

Eenn voorbeeld van een positieve benadering waarin ook weer ambivalen-
tiee schuilt, is de volgende uitspraak: 

"Ik"Ik  zie met vreugde dat er steeds meer vrouwen komen, ik vind dat heel 
leuk."leuk." Interviewer: "Waarom?" "Domweg alleen al omdat het strookt 
metmet de algemene bevolking. Om nou te zeggen: er moeten meer vrouwen 
ofof meer mannen, nee, als het maar goede vakmensen zijn." 
Menn moet niet vergeten dat bij deze groep vrouwen hun gender als een 
bezwaarr werd gezien tijdens de keuze van hun beroep en dit kan bijge-
dragenn hebben tot een zekere terughoudendheid in het expliciet als posi-
tieff  aanmerken van de vrouwelijke eigenschappen. Velen hebben jaren-
langg hun best gedaan om duidelijk te maken dat het niet uitmaakte dat 
zee een vrouw waren binnen dit vak. Om nog een stap verder te gaan en 
tee zeggen dat het juist positief zou kunnen zijn ging voor velen daarom 
nogg te ver. 

"Dat"Dat is mijn bezwaar tegen dit interview: dat jullie vrouwen en man-
nennen apart gaan zetten." 
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LidmaatschapLidmaatschap Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen 
Voortbordurendd op de gedachte over het al dan niet wenselijk zijn van 
eenn grotere instroom van vrouwen in het vak, hebben we geïnformeerd 
naarr het l idmaatschap van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke 
Artsen,, de VNVA . 
Dezee vereniging werd in 1933 opgericht met als doelstelling: behartiging 
vann de belangen van de Nederlandse vrouwelijke arts. Naast het nog 
steedss noodzakelijke behartigen van de belangen van vrouwelijke artsen 
behoortt het bevorderen van een vrouwvriendelijk gerichte gezondheids-
zorgg tot de doelstellingen van de nu ruim 2600 leden tellende vereni-
gingg <2). Het l idmaatschap van deze vereniging zou de belangstelling voor 
vrouwenn in de geneeskunde in het algemeen kunnen aangeven. Daarnaast 
vormtt deze vereniging een instrument om de positie van vrouwen in de 
professiee te verbeteren en ook kan het contact met andere vrouwelijke 
artsenn een steun zijn bij het verduidelijken en oplossen van problemen, 
mett name om te differentiëren of bepaalde problemen veroorzaakt wor-
denn door specifieke kenmerken van het vakgebied, of ook door het 
vrouwzijnn in de geneeskunde. 
Dee houding van de geïnterviewden ten opzichte van deze vereniging met 
haarr specifieke doelen is daarom zo interessant, omdat het een aanwij-
zingg kan zijn omtrent het belang dat gehecht wordt aan hun sekse in het 
vak. . 
Bijj  de beantwoording van deze vraag stuitten we op enige zeer opmerke-
lijk ee uitspraken, daar zullen wij later op terugkomen. 
Vann de vijfenveertig ondervraagden waren er 21 (47%) lid of ooit lid ge-
weest.. De 24 (53%) overige vrouwen waren nooit lid geworden. 
Opmerkeli jkk was dat vier vrouwen die wel lid waren (geweest) van de 
verenigingg vooral negatieve uitlatingen hierover deden: 

"Ik"Ik  ben lid geweest van de vrouwelijke studentenvereniging en ik vond 
betbet zo waardeloos, al die vrouwen bij elkaar. In de VNVA vond ik dat 
netnet zo, dus ik ben er weer uitgegaan. Ik voel niet voor al die verenigin-
gengen waar alleen maar vrouwen in zitten." 
" Ikk ben kort geleden lid geworden van de VNVA en daar heb ik nu al 
spijtspijt van." Interviewer: Waarom?" "Onder andere omdat ik, als ik in dat 
krantjekrantje kijk en ik lees dat jaaroverzicht van hun activiteiten en ik zie die 
foto's,foto's, dan denk ik: daar wil ik niet bij horen. Dat lidmaatschap ga ik 
denkdenk ik, maar weer opzeggen." Interviewer: "Waarom wil je er niet bij 
horen?"horen?" "Ik vind dat ze een soort reactief gedrag vertonen van: wij vrou-
wenwen willen ook zo nodig iets en dat brengen op een manier die in feite 
voorvoor mij overtrokken is. Een akelige manier die mij ook irriteert. Ik denk 
datdat je dit vak moet benaderen, of elk artsenvak, van: ik wil dit vak graag 
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doen.doen. En als u zegt dat ik het niet kan omdat ik een vrouw ben dan moet 
jeje dat meteen wegmeppen en zeggen: ik kan het wel. Maar niet gaan zeg-
gen:gen: wij vrouwen hebben ook rechten, of in zo'n kliekje gaan zitten met 
elkaarelkaar en dan gaan zeggen : wij gaan lekker onderling zeggen dat we het 
goedgoed kunnen en zonderen ons af en... Het heeft allemaal ook zo iets engs. 
Nee,Nee, ik heb niet het idee dat ze zich bezig houden met de essentie." 
Interviewer:: "Ben jij  lid van de VNVA?" " Eigenlijk heb ik een beetje 
eeneen hekel aan al die clubs." Interviewer: "Kan je zeggen waarom f "Nou, 
ja,ja, ik vond dus dat ik op mijn manier die opleiding heel goed doorgeko-
menmen was en dat hele streberige en brullerige daar had ik eigenlijk niet 
zo'nzo'n behoefte aan. Van: je moet zus en belachelijk, zo. Ik denk, ja als je 
jeje nou een beetje koest houdt en laat zien dat je het goed doet dan werkt 
datdat volgens mij veel beter. Ik heb dus een flinke discussie op een gegeven 
momentmoment gehad met één van de mensen en gezegd: nou, ik wil het gewoon 
niet,niet, ik heb daar geen behoefte aan en ik heb het ook nooit meer gedaan, 
zoiets." zoiets." 

"Ik"Ik  heb het nu opgezegd want ik dacht: ik ga toch nooit meer. Ik ben 
erer diverse keren geweest maar ik vond het niet zo geweldig interessant, 
alsals ik eerlijk ben. Een beetje te weinig wetenschap." 
Somss was het zelfs de politieke kleur van de subvereniging die iemand te-
genn stond: 

"Ja,"Ja, daar ben ik lid van geweest maar in de regio waar ik zat werd het 
opop een gegeven moment zo ontzettend rood, daar kon ik niet tegen." 
Aann de andere kant konden bepaalde activiteiten van de vereniging de ba-
lanss in positieve richting doen doorslaan: 

"Ja,"Ja, sinds een jaar. Ik voelde me nooit zo tot emancipatieverenigingen 
aangetrokken.aangetrokken. Ik ben nu lid geworden om een cursus." 
Alss reden om geen lid te worden werd juist opgegeven dat men zich in een 
groepp van uitsluitend vrouwen niet thuis voelde. 

"Ik"Ik  ben een keer naar een lustrumbijeenkomst geweest in Apeldoorn en 
datdat was zo vreselijk dat ik dacht: hier hoef ik niet bij te horen." 

"Ik"Ik  ben geen lid en dat is een bewuste keuze. Ik ben een keer toen ik 
paspas afgestudeerd was op een vergadering geweest en... nee, dat vind ik 
tochtoch niet leuk hoor, al die vrouwen bij elkaar. Nee." 
Eénn van de geïnterviewden was zelfs volledig onbekend met het bestaan 
vann de vereniging. 
Ookk Hermann beschrijft in haar onderzoek naar opleiding en beroeps-
werkzaamhedenn van vrouwelijke artsen de tendens om geen lid te wor-
denn van de VNVA (21%). Bij de opgegeven redenen springt het motief 
vann geen waardering voor belangenbehartiging eruit ,3). Ook in de 
Amerikaansee literatuur wordt beschreven hoe sommige vrouwen weinig 
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voelingg hadden met de vrouwelijke beroepsverenigingen. 
II  have never been active in the American Medical Women's Association 
becausebecause I never saw the need for it. I always felt it was a biased organi-
sation,sation, that it sort of had a chip on its shoulder -" us poor women"- .... 
(4)_ _ 

Ookk zeer positieve reacties werden vernomen: 
"Ja."Ja. Ik ben al jaren lid omdat ik vind dat ik uit principe de goede zaak 

moetmoet steunen. Ik ben twee weken geleden voor het eerst op een avond ge-
weest,weest, dat heet een" netwerkavond". Hartstikke leuk. Het was de be-
doelingdoeling om elkaar te leren kennen en te kijken wat je voor elkaar kon 
doen,doen, dat was heel zinvol. We hebben nu een borrelclub opgericht." 

""  Uiteraard ben ik lid. Ik vind het enerzijds principieel dat je daar ge-
woonwoon lid van hoort te zijn. Als vrouwelijk arts denk ik dat je... ja, dat is 
natuurlijknatuurlijk ook een kwestie van kleur bekennen." 
Uitt dit alles komt naar voren dat voor sommige vrouwen een door man-
nenn gedomineerde werkomgeving niet alleen geen bezwaar oplevert, 
maarr waarschijnlijk ook geprevaleerd wordt boven één van alleen maar 
vrouwen. . 
Dezee weerzin om geïdentificeerd te worden met een bepaalde groep vrou-
wenn vormde onder andere één van de redenen waarom de collega,die niet 

Drs.Drs. E. de Jong (registratie in 1984) met Drs. C. R. E. Daantje aan de operatietafel 
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meee wilde werken aan ons onderzoek, weigerde. In een brief schreef zij 
hett volgende: 

"Zelf"Zelf heb ik altijd vermeden om vrouwen in een bepaald beroep als een 
specialespeciale groep te beschouwen, integendeel, integratie in het geheel is de 
enigeenige wijze om verder te komen. Dat is ook de reden dat ik nimmer aan-
sluitingsluiting heb gezocht bij aparte vrouwelijke verenigingen, zoals bijvoor-
beeldbeeld van artsen. Mijns inziens is er geen reden om vrouwen in de heel-
kundekunde als een specifieke groep te bestuderen." 
Ookk in andere, door mannen gedomineerde, beroepen wordt gezien dat 
vrouwenn zichzelf niet als vrouw willen manifesteren maar zichzelf na-
drukkelijkk als individu zien. Dit werd ook door Ellen Soentken gevonden 
inn haar onderzoek onder Nederlandse topvrouwen (5). 
Ookk in sociologische studies wordt gevonden dat vrouwen die een to-
kenpositiee bekleden hun vrouw zijn proberen te camoufleren (6). Hiermee 
bevestigenn zij het bestaan van tegenstrijdigheden die de tokenposïtie met 
zichh meebrengt. Zij willen bijvoorbeeld verdere afzondering van de tota-
lee groep voorkomen door zich niet af te zonderen met vrouwelijke colle-
gae.. Het gaat hier vaak om zeer individuele persoonlijkheden, die niet 
graagg worden beschouwd als vertegenwoordigsters van hun sekse. 

SamenvattingSamenvatting en discussie 
Meerr dan de helft van de geïnterviewde vrouwen gaf aan dat hun per-
soonlijkee ontwikkeling duidelijk was beïnvloed door hun vak. 
Uitt de antwoorden op de vraag of er meer vrouwen in het vak zouden 
moetenn toetreden, kan geconcludeerd worden dat men van mening was 
datt het vak voor iedereen gelijk toegankelijk zou moeten zijn. Men voel-
dee niet de behoefte om speciaal vrouwen te stimuleren om voor de chi-
rurgiee te kiezen. 
Dee Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen stelt zich onder an-
deree ten doel de belangen van vrouwelijke artsen te behartigen. Het lid-
maatschapp van deze vereniging kan als een maat gezien worden voor de 
behoeftee aan extra ondersteuning. Het niet aangaan van het lidmaat-
schapp kan ook gezien worden als een uiting om zich niet specifiek als 
vrouww te profileren binnen de beroepsgroep. Hoewel de vrouwelijke chi-
rurgenn meestal eenlingen waren tussen hun mannelijke collega's, waren 
dee meesten van hen geen lid meer of waren dat nooit geweest. 
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