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De geneeskunde is niet genderneutraal: invloed van de sekse van de
dokter op de medische zorg
A.L.M.Lagro-Janssen

– Verschillen in communicatiestijlen tussen mannen en vrouwen zijn in diverse studies aangetoond.
De vraag is of deze verschillen ook bij het medisch consult een rol spelen.
– Als voorbeelden van mogelijke verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke artsen zijn verschillen in
de arts-patiëntcommunicatie, het diagnostisch proces en de behandeling onderzocht.
– De manier van communiceren van vrouwelijke artsen is patiëntgerichter dan die van mannelijke.
– Mannelijke en vrouwelijke artsen maken verschillend gebruik van aanvullend onderzoek; vooral het
inwendige onderzoek, zoals prostaatonderzoek en vaginaal onderzoek, wordt minder vaak bij een
patiënt van het andere geslacht uitgevoerd.
– Mannelijke artsen schrijven vaker medicatie voor; vooral kalmerende middelen worden door mannelijke artsen vaker aan vrouwelijke patiënten voorgeschreven.
– Het maakt dus uit of medische zorg verleend wordt door een mannelijke arts of door een vrouwelijke:
de professionele rol van de arts is niet genderneutraal. Mannelijke en vrouwelijke studenten geneeskunde worden binnen de medische professie niet op dezelfde manier gesocialiseerd, en de professionele socialisatie vlakt de man-vrouwverschillen niet uit.
– Patiënten zijn doorgaans tevredener over vrouwelijke artsen dan over mannelijke.
– Kennis van en inzicht in deze processen is onmisbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van de
zorg.
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Verschillen tussen mannen en vrouwen in communicatiestijlen zijn in diverse studies aangetoond.1 Een goede communicatie tussen arts en patiënt leidt tot consulten waarbij
er een betere uitwisseling van informatie is, een grotere
patiënttevredenheid, meer therapietrouw, een gunstiger beloop van de klachten, en waarbij er minder verkeerde diagnosen worden gesteld.2 Omdat het aantal vrouwelijke artsen
zo is toegenomen, is de vraag actueel of vrouwelijke artsen
een specifieke communicatiestijl hebben en of dit verschil
maakt voor de medische zorg.3 Duidelijk is dat er van de
kant van patiënten een sterke voorkeur kan bestaan voor
hetzij een mannelijke, hetzij een vrouwelijke arts, waarbij de
preferentie voor een dokter van het eigen geslacht bij vrouwelijke patiënten groter is dan bij mannelijke.4-6 Vooral patiënten met problemen van urogenitale aard of bij wie de
mammae moeten worden onderzocht, hebben een voorkeur
voor behandeling door een arts van hetzelfde geslacht.7-9
Mannen en vrouwen die een vrouwelijke arts prefereren,
doen dit vooral omdat zij met haar gemakkelijker praten.
Wanneer er voorkeur bestaat voor behandeling door een
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mannelijke arts gebruikt men overigens hetzelfde argument. Veel vrouwen prefereren behandeling door een
vrouwelijke gynaecoloog en een vrouwelijke obstetricus. De
voorkeur van sommige vrouwen uit andere culturen of religies voor een vrouwelijke arts bij urogenitale problemen10 11
heeft recentelijk in Nederland voor veel publiciteit gezorgd,
en tot een debat geleid over de legitimiteit van die voorkeur.
De vraag naar de invloed van de sekse van de arts op
de medische hulpverlening is temeer van belang, omdat patiënten eenzelfde kwaliteit van zorg mogen verwachten onafhankelijk van het geslacht van de geconsulteerde dokters.
In dit artikel ga ik in op de vraag welke invloed de sekse
van de arts heeft op de geboden zorg. Ik zal die invloed illustreren aan de hand van drie onderdelen van het medische
consult: de communicatie tussen arts en patiënt, het diagnostisch proces en de behandeling. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘sekse’ en ‘gender’. ‘Sekse’ staat
voor het biologische onderscheid tussen mannen en vrouwen, en ‘gender’ verwijst naar de sociaal-culturele invloed
op de sekse en naar gedragingen, verwachtingen en belevingen die aangeleerd worden als passend voor ofwel mannen
ofwel vrouwen in een bepaalde cultuur of samenleving.12
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gender en communicatie

gender en het diagnostisch proces

Vrouwen communiceren anders dan mannen. Een van de
verschillen is dat mannen vaker taak- en oplossingsgericht
zijn, terwijl vrouwen zich meer richten op de persoon met
wie zij spreken en vaker probleemgericht zijn. Deze verschillen zijn ook merkbaar in de spreekkamer. Vrouwelijke
artsen geven meer informatie en vragen meer, waardoor
patiënten meer deelnemen aan de medische dialoog.13 14 In
twee overzichtsstudies over de invloed van het gender op
de medische communicatie komt men tot de conclusie dat
vrouwelijke artsen in gesprekken meer ingaan op de psychosociale omstandigheden van de patiënt, vaker aandacht
geven aan emoties en gevoelens, een positievere toonzetting
creëren, een gelijkwaardige samenwerking met de patiënt
faciliteren en een grotere participatie bevorderen van de
patiënt bij medische beslissingen.15 16 Vrouwelijke artsen
doen meer moeite om een gelijkwaardige relatie op te bouwen met hun patiënten door hun naar hun mening te vragen
en hen verbaal aan te moedigen.17 Vrouwen en vrouwelijke
artsen zijn in hun communicatie gericht op het verkleinen
van bestaande statusverschillen, terwijl mannen deze juist
benadrukken.
De beschreven elementen passen bij een communicatiepatroon dat als patiëntgericht kan worden samengevat.
Voor de meer taakgerichte communicatie, zoals de gerichte
medische anamnese en uitleg over de diagnose en het beleid, wordt geen verschil tussen beide geslachten gezien. De
consulten bij vrouwelijke artsen duren dan ook langer. Deze
genderverschillen wijzen erop dat vrouwelijke artsen een
patiëntgerichte communicatiestijl bezitten, die uitnodigt
tot wederkerigheid en die een betrokken en gelijkwaardige
arts-patiëntrelatie reflecteert. Ook bij een specifieke klacht
als moeheid zijn vrouwelijke huisartsen affectiever en maken zij meer gebruik van de bovenbeschreven genderspecifieke communicatiestijlen om de cognities van de patiënt te
onderzoeken.18
Al bij het begin van hun medische studie zijn vrouwen
meer gericht op zorg dan mannen, en dit sekseverschil
wordt tijdens de opleiding alleen maar groter.19 Het merendeel van het communicatieonderzoek heeft, ook buiten
Nederland, in de eerste lijn plaatsgevonden, waarbij alle
uitkomsten in dezelfde richting wezen.20 Het spaarzame
onderzoek onder gynaecologen laat wisselende patronen
zien. Soms stellen vrouwelijke gynaecologen minder medische vragen dan hun mannelijke collega’s, maar besteden
zij meer tijd aan het lichamelijk onderzoek en zijn zij voorkomender.21 Soms vragen juist mannelijke gynaecologen
meer naar de emoties en gevoelens van hun patiënten22 en
soms ook laten zij een dominante paternalistische manier
van communiceren zien, waarbij de patiënt vaak wordt
onderbroken en beschuldigd en haar mogelijkheden worden onderschat.23

Coronaire klachten worden bij vrouwen ondergediagnosticeerd en minder goed behandeld dan bij mannen. Internationaal is dit al langer bekend als het yentlfenomeen, en
in Nederland als het jacoba-van-beiereneffect.24 Recentelijk
werd in een grote multicentrische Europese studie wederom
bevestigd dat vrouwen onder gelijke condities en met gelijke
indicaties als mannen minder vaak hartkatheterisatie ondergaan, minder geschikte medicatie krijgen voorgeschreven,
minder vaak worden gedotterd en ook minder frequent
worden geopereerd.25 Dokters ervaren ook een grotere diagnostische onzekerheid bij vrouwen met klachten van pijn op
de borst dan bij mannen met dergelijke klachten.26 Omdat
anno 2007 ook in Nederland cardiologen in hoofdzaak
mannen zijn, is de vraag interessant of vrouwelijke cardiologen anders (lees: beter) handelen dan mannen. Dat is in
de Verenigde Staten niet zo. Daar krijgen vrouwen minder
vaak dan mannen hartkatheterisatie aangeboden bij gelijke
indicaties, onafhankelijk van het geslacht van de cardioloog.27 In een recente studie onder huisartsen in het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten werd door middel van
videovignetten de invloed onderzocht van enerzijds de leeftijd en het geslacht van de patiënt en anderzijds het geslacht
van de huisarts op het stellen van de diagnose ‘coronair hartlijden’.28 Vergeleken met hun mannelijke collega’s besteedden vrouwelijke huisartsen meer aandacht aan de anamnese
en aan de manier waarop patiënten, vooral vrouwelijke, hun
klacht uitten. Ook betrokken vrouwelijke artsen meer dan
hun mannelijke collega’s de leeftijd van de patiënt bij het
stellen van de diagnose ‘coronairlijden’, maar zij deden dit
alleen bij mannen. Vrouwelijke en mannelijke huisartsen
misten coronairlijden echter even vaak bij vrouwen als bij
mannen, terwijl de videovignetten van de patiënten voor
beide geslachten sterke aanwijzingen gaven voor deze aandoening.28 Het verschil in communicatie tussen de seksen
leidde dus niet vanzelfsprekend tot een betere herkenning
van angina pectoris bij vrouwen.
Lichamelijk onderzoek. Mannelijke artsen verrichten vaker
dan hun vrouwelijke collega’s een rectaal onderzoek bij
mannelijke patiënten, onafhankelijk van de aard van de
klachten; vrouwelijke huisartsen voeren op hun beurt vaker
een vaginaal toucher uit.29 Mannelijke huisartsen en internisten melden, wanneer men hun hiernaar vraagt, veel vaker
dan hun vrouwelijke collega’s een ongemakkelijk gevoel en
een beperkte competentie bij het verrichten van het onderzoek van de mammae, het maken van een uitstrijkje en het
afnemen van de seksuele anamnese bij vrouwelijke patiënten.30 Vrouwelijke huisartsen en internisten ervaren dezelfde moeilijkheden bij het prostaatonderzoek en de seksuele
anamnese bij mannelijke patiënten.30 Ook kinderartsen,
gynaecologen en chirurgen hebben, wanneer hun hiernaar wordt gevraagd, de meeste moeite met het afnemen
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van de seksuele anamnese bij iemand van het andere geslacht.31
Kennelijk werpt het psychische belemmeringen op om
personen van het andere geslacht intieme vragen te stellen
of bij hen intieme handelingen uit te voeren. Dat kan ertoe
leiden dat dit achterwege wordt gelaten, met als gevolg
geringere vaardigheden van de arts en minder medisch relevante bevindingen. Patiënten willen op hun beurt bij het
vaginale of rectale onderzoek ook het liefst een dokter van
de eigen sekse, waarbij de voorkeur voor iemand van het
eigen geslacht bij vrouwelijke patiënten veel sterker is dan
bij mannelijke.4-10 Overigens zijn in de praktijk zowel
vrouwelijke als mannelijke patiënten tevredener over gynaecologisch respectievelijk rectaal onderzoek dat is uitgevoerd
door een vrouwelijke in plaats van een mannelijke arts.32 33
Patiënten vinden dat vrouwelijke artsen meer tijd voor hen
uittrekken en meer informatie geven; ook ervaren zij bij
een vrouwelijke arts het onderzoek als minder schaamtevol.
Vooral jongere en laaggeschoolde vrouwelijke patiënten
vinden het prettiger als een vaginaal toucher wordt uitgevoerd door een vrouwelijke arts.
gender en behandeling
Medicatie. Mannelijke huisartsen en internisten schrijven
vaker psychofarmaca, slaapmiddelen en analgetica voor dan
vrouwelijke, en ook hogere doses per keer.34 35
Klachten van vrouwen worden door hun artsen vaker als
psychosomatisch geduid dan klachten van mannen, waarbij
mannelijke artsen eerder een medicamenteuze kalmerende
behandeling geïndiceerd achten en vrouwelijke artsen eerder praten.36 Vrouwelijke patiënten krijgen dan ook veel vaker dan mannelijke kalmerende middelen voorgeschreven,
en dit vaker door mannelijke artsen dan door vrouwelijke.34
Daarnaast bieden mannelijke artsen vaker hormonale
substitutietherapie aan aan vrouwen in de overgang;37 ook
schrijven zij eerder dan hun vrouwelijke collega’s proteaseremmers voor aan hiv-positieve patiënten, hetzij mannen,
hetzij vrouwen.38 Ook bij de begeleiding van ouders van
doodgeboren kinderen schrijven mannelijke gynaecologen
vaker tranquillizers voor dan hun vrouwelijke collega’s.39
Soms blijkt de situatie waarin de arts zich zelf bevindt een
nog specifiekere rol te spelen: zo worden vrouwen met overgangsklachten vaker met hormonen behandeld door vrouwelijke huisartsen die zelf in de overgangsleeftijd zitten
dan door mannelijke huisartsen of door jongere vrouwelijke
huisartsen.40
Beleid. Kijken we naar urogynaecologische klachten, dan
verwijzen mannelijke huisartsen bij menstruatieklachten
vaker naar de gynaecoloog dan hun vrouwelijke collega’s.41 42
Een Nederlandse studie onder huisartsen naar het verwijspatroon bij een genitale prolaps laat overigens geen sekseverschillen zien.43

Ook bij chirurgen zijn genderverschillen aangetoond. Zo
bieden vrouwelijke chirurgen oudere vrouwen met borstkanker vaker de standaard aanbevolen therapie aan dan
mannelijke chirurgen dit doen.44 45 Daarnaast voeren mannelijke gynaecologen in de Verenigde Staten vaker een sectio caesarea uit dan hun vrouwelijke collega’s.46
Tot slot besteden vrouwelijke artsen in het algemeen
meer tijd aan preventieve activiteiten zoals het maken van
uitstrijkjes, borstonderzoek en gynaecologisch onderzoek
dan hun mannelijke collega’s; ook vragen zij vaker beeldvormend onderzoek en laboratoriumonderzoek aan.47
Mannelijke artsen verrichten daarentegen meer technische
handelingen.48 49
gender en gezondheidsuitkomsten
Het is onduidelijk in hoeverre de sekseverschillen bij dokters de gezondheidsuitkomsten voor patiënten beïnvloeden:
studies waarin de effectiviteit van behandelingen door respectievelijk mannelijke en vrouwelijke artsen met elkaar
worden vergeleken, zijn niet bekend. Wel hangt een patiëntgerichte communicatiestijl waarbij er aandacht is voor
gelijkwaardigheid, samen met een grotere patiënttevredenheid en dit laatste weer met een grotere therapietrouw.
Patiënten van vrouwelijke artsen zijn ook tevredener dan
patiënten van mannelijke artsen, ook na correctie voor kenmerken van de patiënt, duur van het consult en praktijkvoering.48 En zelfs op een eerstehulpafdeling blijken vrouwelijke patiënten meer vertrouwen uit te spreken en tevredener
te zijn over de hulp van vrouwelijke artsen dan over die van
mannelijke artsen, terwijl bij mannelijke patiënten de tevredenheid over de ontvangen zorg niet samenhangt met het
geslacht van de behandelend arts.50
conclusie: de geneeskunde is niet
genderneutraal
De sekse van de dokter of, beter gezegd, het gender als het
geheel van de factoren die binnen een cultuur mannelijke en
vrouwelijke kenmerken definiëren, speelt een rol in het
medisch consult. De meeste artsen denken dat hun professionele rol genderneutraal is. Deze opvatting stoelt op de
gedachte dat mannelijke en vrouwelijke studenten geneeskunde op dezelfde manier binnen de medische professie gesocialiseerd worden en dat deze professionele socialisatie de
man-vrouwverschillen afzwakt. De feiten spreken de genderneutraliteit van de geneeskunde en haar beoefenaren echter
tegen.51 52 Gender is niet uit te wissen en bovendien is de
medische professie bij lange na niet homogeen wat betreft
haar opvattingen en praktijk. Er bestaat bijvoorbeeld een
verticale en een horizontale seksesegregatie in de medische
gemeenschap, waarbij veel vrouwen medisch-praktisch
werkzaam zijn, terwijl veel mannen de best betaalde posi-
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ties en topposities bekleden.3 Uitkomsten van empirisch
onderzoek in de medische praktijk weerspiegelen dan ook
geen genderneutraliteit. De communicatie van vrouwelijke
artsen is patiëntgerichter dan die van mannen.
Ten aanzien van het diagnostische proces en de behandeling zijn de gevonden sekseverschillen zo belangrijk dat
meer onderzoek gewenst is. Patiënten mogen er immers op
rekenen dat zij door beide seksen even deskundig benaderd
worden, ook bij psychosociale problemen en seksespecifieke klachten. Onderzoek naar sekseverschillen voor de effecten van behandeling ontbreekt nagenoeg helemaal. Aandacht voor en inzicht in de invloed van het geslacht van de
arts op het medisch consult zorgen ervoor dat gevoeligheden en seksespecifieke leemten en blinde vlekken in competenties op tijd gesignaleerd kunnen worden. Daaraan kan in
onderwijs en nascholing gericht aandacht besteed worden.
Het doel is immers het leveren van een betere kwaliteit van
zorg aan mannelijke en vrouwelijke patiënten, waarbij voor
de dokter kennis en bewustwording van en inzicht in de
eigen socialisatie tot man respectievelijk vrouw voorwaarden zijn.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 8 februari 2008
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Abstract
Medicine is not gender-neutral: influence of physician sex on medical
care
– Many studies have shown that men and women differ in communication styles. The question is whether these differences also play a role
during medical consultation.
– Potential differences between male and female physicians that have
been investigated, are differences in doctor-patient communication,
the diagnostic process and treatment.
– The communication style of female physicians is more patientoriented than that of male physicians.
– Male and female physicians differ in their use of additional tests;
notably, intimate examinations, such as prostatic or vaginal examinations, are performed less frequently for patients of the opposite sex.
– Male physicians prescribe medication more frequently; notably
sedatives are prescribed more often by male physicians to female patients.
– Therefore, whether medical care is provided by a male or a female
physician makes a difference: the professional role of the physician is
not gender-neutral. Within the medical profession, male and female
medical students are socialised differently, and professional socialisation does not overcome differences in gender roles.
– Patients are generally more satisfied with female physicians than
male physicians.
– Knowledge of and insight into these processes is essential for improving the quality of care.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1141-5
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