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XIXXIX Samenvattingen en nabeschouwing 

Hoofdstukk 1 
Inleiding Inleiding 
Hett optreden in de samenleving van vrouwen als chirurg is, ondanks ve-
lee voorbeelden in de geschiedenis van de geneeskunde, toch vooral een 
nieuwee ontwikkeling. De heelkundige professie werd altijd beschouwd 
alss een typisch mannelijk beroep. Mannelijke beroepen hebben een aan-
tall  gemeenschappelijke kenmerken: zij spelen zich in het algemeen af in 
dee ambachtelijke sfeer, ze gaan gepaard met gezagsuitoefening en ze zijn 
risicovol.. Ook het beheer van geld of goederen wordt als mannelijk ge-
zien.. Dikwijl s kennen deze beroepen ook lichamelijke ongemakken (1). 
Omm het belang van vrouwen in de heelkundige professie te kunnen in-
schatten,, zal eerst een inventarisatie van de rol van vrouwen in de heel-
kundee dienen te geschieden. Dit is tot op heden voor de heelkunde, in de 
voorliggendee vorm nog niet gebeurd. Er werd een literatuurstudie ver-
richtt teneinde de rol in de heelkunde van de vrouw in het verleden zo 
goedd mogelijk te inventariseren. Om inzicht te verkrijgen in de persoon-
lijk ee beleving van het vak en in de werksituatie van de vrouwelijke chi-
rurgenn in Nederland in de 20e eeuw, werden alle nog in leven zijnde, 
vrouwelijkee chirurgen voor een interview benaderd. Bij 45 van de 53 
vrouwenn die van 1932 tot 1996 werden geregistreerd als algemeen chi-
rurg,, werd een persoonlijk interview afgenomen. 

Hoofdstukk 2 
DeDe geneeskunst in de oudheid en de rol van de vrouw hierin 
Inn dit hoofdstuk wordt in het kort geschetst hoe de ontwikkeling van de 
geneeskundee op gang kwam in de bekendste beschavingen die van belang 
zijnn geweest voor onze geneeskunst, met speciale aandacht voor de heel-
kundigee aspecten en voor de rol van de vrouw hierin. 
Vanaff  3500 v. Chr. heeft er geneeskunde bestaan die als voorloper gezien 
kann worden van onze huidige geneeskunde. Hoewel er in Mesopotamië, 
Egyptee en Griekenland een sterke verbondenheid bestond tussen de ge-
neeskunstt en de religie, ontwikkelden zich daar ook praktische thera-
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pieën.. In Indië heeft zeker chirurgie bestaan, deze werd waarschijnlijk 
niett door vrouwen beoefend. In Mesopotamië, Egypte en Griekenland 
heeftt de vrouw echter een bepalende rol gespeeld als arts. In Egypte en 
Griekenlandd waren priesteressen als arts werkzaam. In het Romeinse rijk 
bezatt de vrouw een grotere mate van vrijheid om zich zelfstandig te ont-
wikkelenn en om een openbare functie uit te oefenen. Hierdoor konden 
vrouwenn zich ook tot arts laten scholen en als zodanig werkzaam zijn. 
Zelfss wisten enkele van hen zich hiermee faam te verwerven. 

Hoofdstukk 3 
VrouwelijkeVrouwelijke zorgverleners: van de middeleeuwen tot in de 18e eeuw 
Ditt hoofdstuk beschrijft de rol van de vrouw in de geneeskunde, met na-
drukk op de heelkundige aspecten hiervan in de periode vanaf de middel-
eeuwenn tot in de 18e eeuw. Reeds in de 14e eeuw is sprake van vrouwe-
lijk ee leden binnen de chirurgijnsgilden. Uit ordonnanties uit de 16e-18e 
eeuww blijk t dat een aantal vrouwen zich een bestaan in de heelkundige 
praktijkk had verworven. De vrouw speelde een eigen rol in de uitoefening 
vann de geneeskunde, waarbij zij ook het gebied van de heelkunde betrad. 
Inn de uitoefening van haar beroep ontmoette zij naast de problemen die 
elkee vakgenoot kon tegenkomen, ook voor haar sekse specifieke proble-
men. . 
Inn de middeleeuwen was men ambivalent in de houding ten opzichte van 
dee educatie van vrouwen: enerzijds konden vrouwen, zij het na een afge-
legdd examen, een bevoegdheid verkrijgen om de medische professie uit te 
oefenen,, anderzijds werd het vrouwen niet toegestaan een universitaire 
opleidingg te volgen en zich het Latijn eigen te maken. 
Hoewell  het Vaticaan in Rome was gevestigd en de invloed hiervan direct 
voelbaarr was in geheel Italië, werden hier door de eeuwen heen vrouwe-
lijk ee artsen opgeleid. Zij konden ook praktijk uitoefenen en les geven aan 
dee medische scholen. In het overige deel van Europa was het voor vrou-
wenn slechts sporadisch mogelijk om zich op het gebied van de reguliere 
geneeskundee te begeven. Men probeerde onbevoegden het praktiseren 
onmogelijkk te maken door wetten op de uitoefening van de geneeskunst 
inn te stellen. Deze hadden zowel tot doel de mensen te beschermen tegen 
kwakzalvers,, als ook om het beroep zelf te beschermen. Vooral vrouwen 
werdenn daarvan het slachtoffer. Voor hen werd het op een gegeven mo-
mentt ook moeilijker om geneeskunde te bedrijven toen het geloof in hek-
senn hen in een kwaad daglicht ging stellen. In dit hoofdstuk wordt wat 
uitgebreiderr aandacht besteed aan de situatie in de Noordelijke 
Nederlanden. . 
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Hoofdstukk 4 
O-lne,O-lne, de eerste vrouw in de heelkunde in Japan 
Inn een periode dat Japan onder invloed stond van de westerse cultuur en 
wetenschap,, leefde en werkte daar een vrouwelijke chirurg, O-Ine. Over 
haarr en haar leefomstandigheden handelt dit hoofdstuk. Zij leefde in de 
19ee eeuw en was een dochter van een Hollandse chirurg, Von Siebold, en 
eenn Japanse vrouw, Kusumoto Taki. Zij werd opgeleid volgens westerse 
normenn en kwam tot groot aanzien in haar vak in Japan. 

Hoofdstukk 5 
EuropaEuropa in bet einde van de 19e eeuw, tot het begin van de 20e eeuw 
Inn de 19e eeuw vonden vele technologische en wetenschappelijke ont-
wikkelingenn plaats. Ook op sociaal-maatschappelijk niveau veranderde 
err veel. De vrouw trachtte haar positie in de maatschappij te veranderen, 
medee door toegang te zoeken tot de wereld van de wetenschap. De vrouw 
streedd in deze periode voor het kiesrecht. De mate waarin dit gebeurde 
wass in elk land verschillend, samenhangend met het politieke en culture-
lee klimaat in deze landen. In Zwitserland en met name in Zurich, stu-
deerdenn vele vrouwen voor wie het niet mogelijk was om in hun eigen 
landd een studie te volgen, onder hen ook een grote groep Russische stu-
dentes.. Rusland kenmerkte zich door een voortdurend veranderend kli -
maatt met betrekking tot het universitaire onderwijs voor vrouwen, direct 
gerelateerdd aan de wisselende politieke situatie in dat land. 
Inn Frankrijk (Parijs) bestond weinig weerstand tegen de medische studie 
doorr vrouwen en buitenlandse vrouwen studeerden hier sinds 1868. De 
vrouww werd echter niet zo gemakkelijk door haar mannelijke collegae als 
gelijkee erkend. 
Inn Groot Brittannië werden, evenals in Amerika, medische opleidingen 
enn ziekenhuizen speciaal voor vrouwen opgericht. Hier konden de vrou-
wenn hun opleiding tot arts volgen en ook praktiseren als arts voor vrou-
welijkee patiënten. In al deze landen zijn de vrouwen na het voltooien van 
hunn studie veelal gaan werken in praktijken gericht op vrouwen, minder-
heidsgroeperingenn of armlastigen. 

Hoofdstukk 6 
DeDe Verenigde Staten van Amerika, de Nieuwe Wereld 
Ditt hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen met betrekking tot de vrou-
welijkee artsen in Amerika. 
Inn de Verenigde Staten van Amerika heerste in de 19e en begin 20e eeuw 
eenn Victoriaans preutse cultuur. Dit was mede aanleiding om geen vrou-
wenn toe te laten tot colleges en operatiekamers temidden van mannelijke 
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studenten.. Er werden aparte medische opleidingen in het leven geroepen 
waarr vrouwelijke artsen werden opgeleid. Ook werden er aparte zieken-
huizenn opgericht, waar alleen vrouwen en kinderen werden behandeld, 
hierr konden de vrouwelijke studentes hun klinische ervaring opdoen en 
dee vrouwelijke artsen hun patiënten behandelen. 
Langzamerhandd raakte men hierdoor vertrouwd met vrouwelijke artsen 
enn chirurgen en werd het voor hen ook mogelijk om het vak in andere 
ziekenhuizenn uit te oefenen dan alleen in die, welke specifiek voor en 
doorr vrouwen waren opgericht. 
Bekendee namen van vrouwen die pionierden als chirurgen in de 
Verenigdee Staten zijn: Harriot Kezia Hunt (1805-1875), Elizabeth 
Blackwelll  (1821-1910), Marie Zakrzewska (1829-1902), Susan Dimock 
(18477 -1875), Mary Harris Thompson (1829-1895), Martha M. Dunn 
(Corey)) (1852-1927) and Bertha van Hoosen (1863-1952). 

Hoofdstukk 7 
VrouwelijkeVrouwelijke chirurgen in het leger en in oorlogstijd 
InIn het leger en in oorlogstijd kan het voor vrouwen enerzijds moeilijker 
zijnn zich te handhaven, anderzijds ontstonden er soms ook nieuwe kan-
senn voor vrouwen om zich te ontplooien. Tijdens de afwezigheid van de 
mannenn in tijden van oorlog moesten vrouwen taken vervullen die voor-
heenn meestal door mannen werden verricht. Zo werden zij dan ook in de 
genees-- en heelkunde geaccepteerd. Daarnaast vielen er in de oorlogen 
zoveell  slachtoffers dat de hulp van vrouwen bij de opvang en behande-
lingg van dezen noodzakelijk was. 
Di tt hoofdstuk geeft enkele korte biografieën van op deze manier werkza-
mee vrouwen in het leger of in oorlogstijd. Eén van dezen betrof een 
Engelsee vrouw die leefde in de 19e eeuw, James Barry, die zich reeds van-
aff  haar studietijd voordeed als man. Door haar vrouwzijn te verbergen 
omzeildee zij vele obstakels die anders haar geneeskundestudie, specialisa-
tiee tot chirurg en latere werkkring in het leger, onmogelijk gemaakt zou-
denn hebben. 
Inn de tweede wereldoorlog leidde de vervolging van joden ertoe dat ver-
scheidenee artsen in Nederland, waaronder ook vrouwelijke chirurgen, 
hunn beroep niet langer konden uitoefenen. 

Hoofdstukk 8 
DeDe komst van vrouwen in de geneeskunde en chirurgie in Nederland sinds 
dede 19e eeuw 
Eenn kort overzicht wordt gegeven van de maatschappelijke consequenties 
diee de komst van vrouwen in de geneeskunde vanaf de 19e eeuw voort-
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gebrachtt had, samenhangend met de ontplooiingsmogelijkheden van de 
vrouw. . 
Inn de 19e eeuw werd in Nederland de studie geneeskunde voor de vrouw 
mogelijkk door de aanname van de wet op het middelbaar onderwijs in 
1863,, gevolgd door de wet van Thorbecke in 1865. Aletta Jacobs (1854-
1929)) was de eerste vrouw die van deze wetten gebruik maakte en ge-
neeskundee ging studeren. Zij slaagde voor haar artsexamen in 1878. In 
19000 waren er dertien vrouwelijke artsen ingeschreven in Nederland. De 
komstt van vrouwelijke studentes en artsen ging gepaard met een open-
baree discussie. Geestelijke arbeid zou nadelig zijn voor de gezondheid van 
vrouwenn en zou hun seksueel functioneren negatief beïnvloeden. Ook zou 
zijj  door haar constitutie niet in staat zijn het beroep van arts naar beho-
renn uit te voeren. Tevens zou zij door studie en betaalde arbeid haar zorg-
takenn verwaarlozen en een man en dus kostwinner, zijn plaats ontnemen. 
Medee door de invloed van enkele vooruitstrevende figuren zoals Hector 
Treubb (zie hoofdstuk 9), lukte het een aantal vrouwen toch om een me-
dischee carrière op te bouwen. In het begin van de 20e eeuw deden de eer-
stee vrouwen hun intrede in de Vereniging voor Heelkunde. Na de duide-
lijk ee afsplitsing van de algemene heelkunde van de andere snijdende spe-
cialismen,, werden vóór 1960 slechts vier vrouwen als algemeen chirurg 
geregistreerd. . 

Hoofdstukk 9 
HectorHector Treub en zijn vrouwelijke leerlingen, de eerste vrouwelijke opera-
teursteurs in Nederland 
Inn dit hoofdstuk wordt speciale aandacht gewijd aan de persoon van 
Hectorr Treub. 
Aanvankelijkk opgeleid als chirurg door Van Iterson in Leiden, werd 
Hectorr Treub in 1896 hoogleraar gynaecologie en verloskunde aan de 
Universiteitt van Amsterdam. Hij was een voorstander van vrouwen in de 
opleidingg in een tijd dat vrouwenstudie een maatschappelijk discussie-
puntt was. Hierin verschilde hij van mening met Cornells Winkler (1855-
1941),, hoogleraar in de psychiatrie en neurologie in Amsterdam, die de 
vrouww niet in staat achtte tot geregeld intellectueel werk. Hoewel goed 
mett elkaar bevriend, gaf dit meningsverschil aanleiding tot vele debatten 
tussenn beide hoogleraren. Treub was de eerste hoogleraar geneeskunde in 
Nederlandd die vrouwen opleidde in een snijdend specialisme. Heleen 
Brouwer-Robert,, Rosalie Wijnberg en Jeanne Knoop leidde hij op tot 
operatieff  geschoolde gynaecologen. Frieda van Hasselt, werd opgeleid 
doorr de oud-assistent en opvolger van Treub, professor van Rooy (1880-
1937).. Tijdens hun chirurgische vooropleiding aangenomen, waren deze 



2 888 SAMENVATTINGEN EN NABESCHOUWING 

vrouwenn de eerste vier vrouwelijke leden van de Nederlandse Vereniging 
voorr Heelkunde. 

INTERVIEWSS MET VROUWELIJKE ALGEMEEN CHIRURGEN IN 
NEDERLAND. . 
(HOOFDSTUKK 10-16) 

Hoofdstukk 10 
MethodologieMethodologie bij het opzetten en analyseren van de interviews 
Vann de 53 sinds 1932 tot 1996 bij de Specialisten Registratie Commissie 
geregistreerdee vrouwelijke algemeen chirurgen werden er 45 persoonlijk 
geïnterviewd.. Het betrof semi-gestructureerde interviews die later werden 
geanalyseerd. . 

Hoofdstukk 11 
SocialeSociale achtergrond van de vrouwelijke chirurgen 
Eenn aantal gegevens betreffende de sociale achtergrond van de vrouwelij-
kee chirurgen werd door de auteurs geanalyseerd. 
Dee opleiding van de ouders was daar één van. De verwachting was dat 
vann deze groep vrouwen een groot aantal universitair opgeleide ouders 
zouu hebben. Di t werd niet bevestigd: slechts 4 2% van de vaders en slechts 
1 3%% van de moeders had een academische opleiding gevolgd. Het aantal 
werkendee moeders bedroeg slechts 3 1 %. Dit is eerder een uiting van het 
tijdsbeeldd dan van de opvatting van de moeders want het werd in die tijd 
weinigg geaccepteerd dat een vrouw na haar huwelijk bleef werken. 
Tweeënveertigg van de 45 vrouwen werden door hun ouders gestimuleerd 
omm te gaan studeren. 
Err werd geen verschil gevonden in de stimulans vanuit het ouderlijk huis 
omm te gaan studeren binnen de verschillende sociale klassen van deze 
groep. . 
Vijfendertigg procent van de broers en zusters van de vrouwelijke chirur-
genn was academisch gevormd. In deze gezinnen stak het aantal meisjes 
verr uit boven het aantal jongens (n=104, resp. n=57). Daarbij was het 
aantall  academici gelijk verdeeld tussen het aantal broers en zusters. 
Hierdoorr was het totale percentage meisjes dat een universitaire studie 
hadd gevolgd 6 2% ten opzichte van 3 5% academisch gevormde jongens. 
Veertigg procent van de vrouwen had geen vaste partner. Zes vrouwen 
t rouwdenn pas na hun 40e jaar. Het chirurgische vak zal hier ongetwijfeld 
invloedd op hebben gehad. Veel partners werkten binnen de beroepsgroep. 
Bijj  de partnerkeuze speelt het sociale isolement tijdens de medische en 
chirurgischee opleiding een rol. 
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Zestigg procent van de 45 vrouwen die geïnterviewd werden, had geen 
kinderen,, allen waren ouder dan dertig jaar. 
Bijj  5 1% van hen ontstond de wens om chirurg te worden tijdens hun co-
assistentschapp chirurgie. 

Hoofdstukk 12 
Opleiding Opleiding 
Zeventienn vrouwen, 3 8 %, konden op relatief eenvoudige wijze een oplei-
dingsplaatss krijgen. Vier van hen werden zelfs voor de opleiding ge-
vraagdd tijdens hun co-assistentschap. Er waren dus, in een tijd dat het 
niett gebruikelijk was om vrouwen op te leiden tot chirurg, toch opleiders 
diee hier geen probleem van maakten. 
Hett merendeel van de vrouwen ondervond tijdens hun assistentschap 
geenn verschil in bejegening door stafleden, medeassistenten, verpleging en 
patiëntenn ten opzichte van hun mannelijke collegae. Er kwam zowel ne-
gatievee discriminatie als ook positieve discriminatie voor. In het alge-
meenn werd de aanwezigheid van een vrouwelijke collega het meest geac-
cepteerdd door de medeassistenten (76%). Negen vrouwen (20%) kenden 
well  negatieve ervaringen met hun medeassistenten. Ook de onderlinge 
competitiee zal hierin een rol gespeeld hebben. Mannen in een gevestigde, 
minderr kwetsbare positie, zijn eerder geneigd hun vrouwelijke collegae 
alss hun gelijke te behandelen, terwijl zij die in haar een concurrent zien, 
haarr eerder in een ondergeschikte positie willen manoeuvreren. 

Hoofdstukk 13 
Loopbaan Loopbaan 
Tijdenss de interviews werd door de auteurs opgemerkt dat bij sollicita-
tiess van vrouwen naar een plaats als chirurg verschillende factoren een 
roll  speelden die samenhingen met de sociale omstandigheden van de tijd. 
Werkloosheidd was één van de redenen vrouwen te verhinderen deel te 
nemenn aan het arbeidsproces. Voor gehuwde vrouwen werd het zeker 
niett geaccepteerd om een carrière op te bouwen. In de jaren zestig en ze-
ventigg waren de mogelijkheden beter voor vrouwelijke chirurgen om hun 
vakk uit te oefenen. Toen echter in de jaren tachtig bleek dat teveel chi-
rurgenn waren opgeleid, werden de vrouwen opnieuw geconfronteerd met 
dee opvatting dat het voor mannen belangrijker was om een inkomen te 
hebben. . 
Onderr vrouwelijke chirurgen beoefent 10% de kinderchirurgie, slechts 
2%% van de mannelijke chirurgen is kinderchirurg. Dit onderdeel van het 
vakk vergt niet minder tijd en inspanning dan de algemene heelkunde. Dat 
vrouwenn gemakkelijker voor deze richting kiezen is een bevestiging van 
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dee oude opvatt ing dat de zorg voor kinderen gerelateerd is aan het 
vrouwzijn. . 
Vann de 51 vrouwelijke chirurgen waarvan ons de werkkring bekend is, 
zijnn er drie (6%) na korte tij d gestopt met het medisch werk. Drie (6%) 
vann hen oefenden een niet-snijdend medisch specialisme uit. Slechts één 
vrouww heeft na haar opleiding tot chirurg vrijwilli g de keuze gemaakt om 
niett als praktiserend arts te blijven werken. 

Hoofdstukk 14 
ZwangerschappenZwangerschappen en ziekteverzuim 
Wanneerr één van de chirurgen in een chirurgische praktijk tijdelij k uit-
valt,, vormt dit een groot probleem. Er is dan altijd een toename van de 
werkbelastingg voor de andere chirurgen in de praktijk, zelfs als er een 
waarnemerr komt. Dit geldt dus ook voor het zwangerschapsverlof. 
Inn de groep geïnterviewde vrouwen waren er enkelen zwanger geweest in 
eenn tij d dat dit in de groep vrouwelijke algemeen chirurgen nog geen ge-
meengoedd was. Zij allen voelden zich schuldig over de voverlasf die zij 
opp hun werk veroorzaakten en deden hun best om zo weinig mogelijk het 
normalee werkpatroon te verstoren. Ook toen er regelingen voor zwan-
gerschapsverloff  kwamen, probeerden de vrouwen hier zo min mogelijk 
gebruikk van te maken. Ook tijdens ziekte probeerden de vrouwen het 
ziekteverzuimm zo veel mogelijk te beperken. 

Hoofdstukk 15 
Tokenpositie Tokenpositie 
Inn dit hoofdstuk wordt de vrouwelijke chirurg als token geanalyseerd. 
Dee sociologie heeft de term 'token' gereserveerd voor de eenling of uit-
zonderingsfiguurr in een groep. De tokenpositie van vrouwelijke chirur-
genn brengt enkele dilemma's en tegenstrijdigheden met zich mee, die als 
volgtt kunnen worden samengevat: 
1.. De vrouwelijke chirurg wordt gezien als een vertegenwoordigster van 

haarr sekse, maar neemt hierin tegelijkertijd een uitzonderingspositie 
in. . 

2.. Er wordt van haar verlangd dat zij zich gedraagt als de rest van de be-
roepsgroep,, terwijl haar tegelijkertijd te verstaan wordt gegeven dat 
zijj  een vreemde eend in bijt is. 

33 Vrouwelijke chirurgen hebben een in het oog springende positie, 
maarr zijn tegelijkertijd weinig invloedrijk. 

4.. Omdat zij door haar uitzonderingspositie een individualist is, kan zij 
dikwijl ss niet haar gehele persoonlijkheid tot uiting brengen. 

5.. De sociale activiteiten buiten werktijd kunnen voor haar een extra be-



VROUWENN IN DE HEELKUNDE 2 91 

lastingg betekenen omdat zij ook hier de uitzonderingsfiguur vormt. 
6.. Er bestaat een weerstand om steun te zoeken bij andere vrouwelijke 

chirurgen,, uit angst zich af te zonderen van de groep. 

Dee vrouw binnen een groep mannen krijgt vaak een stereotype rol toebe-
deeld:: die van moeder, verleidster, mascotte of ijzeren maagd. 
Vann al deze problemen die de tokengroep kan tegenkomen, werden 
meerderee voorbeelden herkend in de onderzoeksgroep. 

Hoofdstukk 16 
PresentatiePresentatie naar buiten 
Eenn aparte beschrijving van de interactie tussen werk en persoonlijkheid 
wordtt gegeven in dit hoofdstuk. 
Bijj  meer dan de helft van de geïnterviewde vrouwen was hun persoonlij-
kee ontwikkeling duidelijk beïnvloed door hun vak. 
Menn vond dat het vak voor iedereen even toegankelijk zou moeten zijn, 
maarr voelde niet de behoefte om vrouwen extra te stimuleren om voor de 
chirurgiee te kiezen. 
Dee meeste vrouwelijke chirurgen waren geen lid van de Vereniging van 
Nederlandsee Vrouwelijke Artsen, de vereniging die zich onder andere ten 
doell  stelt de belangen van vrouwelijke artsen te behartigen. Hoewel de 
vrouwelijkee chirurgen meestal eenlingen waren tussen hun mannelijke 
collega's,, wilden zij zich niet specifiek als vrouw profileren binnen de be-
roepsgroep. . 

Hoofdstukk 17 
DeDe opleiding tot chirurg in Nederland 
Inn juli 1931 werd in Nederland de specialisten registratiecommissie 
(SRC)) in het leven geroepen. Vanaf 1932 werden de eerste chirurgen in-
geschreven.. Tot januari 1998 werden er in totaal 1493 algemeen chirur-
genn ingeschreven, waaronder 60 vrouwen. 
Hett dreigend surplus aan chirurgen in het begin van de jaren tachtig 
vormdee reden om in mei 1982 het aantal opleidingsplaatsen te reduceren. 
Inn november 1982 werd in de ledenvergadering van de NVvH besloten 
tott de oprichting van de CTC, de Centrale Toelatingscommissie. Om tot 
eenn selectieprocedure voor de opleiding te komen vroeg men advies aan 
dee Nederlandse Stichting Voor Psychotechniek (NSVP). Door de zittende 
beroepsgroepp werden de persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden 
waaraann een chirurg werd geacht te voldoen, benoemd. Op grond hier-
vann werd een psychologische test als objectief meetinstrument ontwor-
pen.. Daarnaast werd een landelijk selectiepanel ingesteld dat de kandi-
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datenn moest beoordelen. De selectie procedure ging in 1983 van start. 
Tott 1990 kwamen alleen nog kandidaten via de selectieprocedure in op-
leiding.. Van de 146 assistenten (15 vrouwen) die via deze procedure in 
opleidingg waren gekomen, zijn er 130 (13 vrouwen) uiteindelijk als alge-
meenn chirurg geregistreerd. Deze selectieprocedure werd in 1990 weer af-
geschaft,, mede door onvrede van de opleiders over het feit dat zij niet zelf 
hunn opleidingsassistenten konden uitkiezen. Hierna werd een regionaal 
selectiesysteemm toegepast. De opleiding heelkunde is altijd door de be-
roepsgroepp zelf geregeld. 
Inn de periode 1984-1990 echter werden geschikte kandidaten mede door 
psychologenn geselecteerd. In dit hoofdstuk worden deze procedure en de 
resultatenn hiervan beschreven. 

Hoofdstukk 18 
HuidigeHuidige ontwikkelingen 
Hett aantal vrouwen dat zich als chirurg kon laten registreren bleef tot de 
jarenn zeventig laag: soms één, meestal geen per jaar. Een duidelijke toe-
namee van registraties door vrouwelijke chirurgen werd gezien in de jaren 
negentig,, met van 1995 tot 1999, 2-8 registraties per jaar (totaal 27 re-
gistraties). . 
Inn 2000 waren er 820 algemeen chirurgen werkzaam in Nederland, waar-
onderr 42 (5%) vrouwen. Onder de 178 academisch werkende chirurgen 
bevondenn zich 19 vrouwen (11%), meer dan in de perifere klinieken waar 
vann de 642 werkende chirurgen, er 23 (4%) vrouw waren. Van de 42 
vrouwelijkee algemeen chirurgen waren er negen (21%) gepromoveerd. 
Err is heden ten dage geen vrouwelijke hoogleraar heelkunde, ook is er 
geenn vrouwelijke chirurg hoofd van een afdeling. In de wetenschappelij-
kee verenigingen van de NVvH bevinden zich geen vrouwelijke bestuurs-
leden. . 
Dee toenemende participatie van vrouwen in de heelkunde, met name in 
hett laatste decennium van de twintigste eeuw, is een ontwikkeling die niet 
loss gezien kan worden van de algemene maatschappelijke ontwikkeling 
voorafgaandee aan deze periode. In de eerste plaats is de positie van de 
vrouww zélf veranderd. In de huidige tijd is het volledig geaccepteerd dat 
eenn vrouw een beroep leert en haar vak ook na een eventueel huwelijk 
blijf tt uitoefenen. 
Dee arbeidsdeelname van vrouwen is van 3 0% in 1985 gestegen naar 50% 
inn 2000. 
Daarnaastt is de organisatie van het beroep van chirurg veranderd. Deze 
factorenn hebben bijgedragen aan de mogelijkheid voor de vrouw de pro-
fessiee te beoefenen naast de zorgtaken die zij vervult in haar gezinsleven. 
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Hoofdstukk 19 
Nabeschouwing Nabeschouwing 
Wanneerr men zich afvraagt welke plaats de vrouw in het verleden innam 
inn de heelkunde, is men geneigd te denken dat voor haar op dit gebied 
geenn enkele rol was weggelegd. Nadere studie van de beschikbare gege-
venss weerlegt deze opinie. Door de eeuwen heen heeft de vrouw, zij het 
beperkt,, een bijdrage geleverd aan de professie. De vrouw heeft als gene-
zeress altijd een rol gespeeld. Onderscheid dient gemaakt te worden tus-
senn de gereglementeerde, zichtbare geneeskunde, zoals die tot ons komt 
uitt officiële stukken en de traditionele volksgeneeskunde. In tegenstelling 
tott de situatie in de steden, bestond er op het platteland geen weerstand 
tegenn de professionele hulp van vrouwen bij ziekten. Het is van belang 
zichh te realiseren dat de heelkunde niet immer een losstaand vak was, 
maarr sterk verweven is geweest met andere vormen van de geneeskunde. 
Di tt betekende ook dat haar beoefenaars handelingen verrichtten die zo-
well  heelkundig als niet-heelkundig waren. De vrouwen die wij beschre-
venn hebben, hebben dan ook wel degelijk handelingen verricht die wij he-
denn ten dage als chirurgisch zouden bestempelen. 

Dee relatieve onzichtbaarheid van de vrouwen in de geschiedenis van de 
geneeskundee kan niet losgekoppeld worden van hetzelfde fenomeen in de 
geschiedeniss van de wetenschap. Door de opkomst van genderstudies, 
waarinn men zich bezig houdt met de sociaal ordenende werking van 
ideeënn over mannen en vrouwen, mannelijkheid en vrouwelijkheid, is 
menn gaan zoeken naar een verklaring hiervoor. In de wetenschap zijn 
vrouwenn langdurig welbewust en systematisch onzichtbaar gemaakt, 
doorr bijvoorbeeld het instellen van langdurige assistentschappen (2). Juist 
doorr vrouwen en hun rol in de wetenschap zichtbaar te maken, is het mo-
gelijkk geworden dat andere vrouwen die nu dit terrein betreden ten volle 
kunnenn participeren in de professie. 

Hoewell  het om een relatief kleine groep van 45 vrouwen gaat die in dit 
onderzoekk geïnterviewd werd, beslaat deze groep een periode van bijna 
eenn eeuw. In dit tijdperk vonden algemeen maatschappelijke veranderin-
genn plaats die ook de vrouwen individueel beïnvloedden. De geleidelijke 
acceptatiee van de buitenshuis werkende (gehuwde) vrouw is daar een 
voorbeeldd van. De ontwikkelingen sinds de vrouwenemancipatie, die in 
dee laatste decennia van de twintigste eeuw krachtig doorzetten, bleven 
ookk voor de instroom van vrouwen in de chirurgie niet zonder invloed. 
Inn de gehele groep van geïnterviewde vrouwen, die een grote tijdspanne 
vertegenwoordigen,, wordt steeds een weerstand gevonden om zich in het 
chirurgischee vakgebied als vrouw te profileren. Dit uit zich onder andere 
inn een terughoudendheid om zich bij andere vrouwen, collega's of geen 
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collega's,, aan te sluiten. Het algemeen geldende hoge arbeidsethos in de 
heelkunde,, onder andere ten aanzien van verzuim wegens ziekte, wordt 
doorr de vrouwen ten minste geëvenaard, mede vanuit de gedachte dat zij 
zichh niet als 'zwakkeren' willen laten bestempelen. 
Eénn van de weerstanden vanuit de professie zelf tegen de komst van vrou-
wenn in het vak, stoelt op de angst dat met haar komst het aanzien en de 
financiëlee vergoeding van het vak zullen dalen. Deze angst is mede inge-
gevenn door een op zichzelf staande ontwikkeling binnen de maatschappij, 
waardoorr ook de mannen anders tegen arbeid en gezinsleven zijn gaan 
aankijkenn en lagere salarissen voor kortere werktijden accepteren. 
Hett bepalen van de vereiste vaardigheden en persoonlijkheid om alge-
meenn chirurg te worden kan tot op heden niet geschieden volgens uit-
sluitendd objectieve criteria. Dit is een regelrecht gevolg van de oplei-
dingssituatie,, die nog altijd het best omschreven kan worden als een 
meester-gezelrelatie. . 

Vrouwenn kunnen de professie van de heelkunde in haar volle omvang uit-
stekendd uitoefenen. Wanneer men het obstakel van de vooroordelen van-
uitt de professie jegens hen, achterwege laat, hebben zij nog een grote bar-
rièree te slechten. Deze wordt gevormd door de zorgtaken, die altijd ge-
heell  of grotendeels op hun schouders worden gelegd. Wil men de capaci-
teitenn van de vrouw ten volle benutten dan zal men aanpassingen moeten 
accepteren,, niet alleen in de professie, maar vooral in de maatschappij. 

Hett verbaast niet dat vrouwen als chirurg werkzaam zijn, zij kunnen de 
heelkundee uitstekend uitoefenen. Het zijn wel enigszins vreemde vrouwen 
diee de chirurgie uitoefenen, de gedrevenheid voor het vak moet zo groot 
zijnn dat zij bereid zijn in meer of mindere mate offers te brengen ten aan-
zienn van hun privé-leven. Zij vervullen vooralsnog een tokenpositie in dit 
beroep. . 
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