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Actiever carrièrebeleid nodig voor vrouwelijke artsen
Angela H.E.M. Maas, Edith W.M.T. ter Braak en Annelies Verbon

De jaarlijkse vervanging van de sectieredacteuren van
het NTvG (afgelopen najaar: 5 mannen en 1 vrouw)
bestond dit keer uit alleen mannen. Op de vraag van
enkele vrouwelijke sectieredacteuren of dit als een juiste
afspiegeling van de geneeskundige sector in Nederland
kan worden gezien, was het antwoord van de hoofdredactie dat deze keuze gebaseerd was op de voordracht van de
wetenschappelijke beroepsverenigingen. In een tijd dat
quota voor vrouwen in andere sectoren hoog op de politieke agenda staan, was dit voor ons aanleiding om de
situatie binnen geneeskundig Nederland te evalueren. De
vooruitzichten van vrouwelijke artsen op de carrièreladder zijn anno 2016 nog steeds niet hoopgevend.
Stagnatie vrouwelijke artsen in leidinggevende posities

Nederland bevindt zich nog steeds in de onderste regionen binnen de EU als het gaat om vertegenwoordiging
van vrouwen in hogere posities in de wetenschap. De cijfers van de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015 laten
zien dat er sinds 2012 slechts een lichte groei van gemiddeld 4% is in het aantal vrouwelijke hoogleraren.1 In de
verschillende UMC’s variëren de percentages vrouwelijke
hoogleraren tussen de 16,2 en 25,5 %, inclusief deeltijd
aanstellingen. Dit langzame groeitempo laat zich echter
niet verklaren door de afwezigheid van gekwalificeerde
vrouwen voor leerstoelen op wetenschappelijk, onderwijskundig en klinisch terrein.
Sinds ruim 15 jaar is meer dan twee derde van de geneeskundestudenten vrouw en dit zien we ook terug in het
aantal aiossen. Deze zowel geroemde als verguisde ‘feminisering van de geneeskunde’ heeft zich echter niet vertaald in een evenredig aantal vrouwen met topposities
binnen de UMC’s: ‘Het lijkt alsof een gletsjer sneller
smelt dan wij voortgang maken in diversiteit’, aldus ex-
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bestuursvoorzitter Pauline van der Meer Mohr.2 De
weerstanden zijn hardnekkig en bevinden zich zowel bij
de vrouwelijke artsen zelf als bij diegenen die in de positie zijn om veranderingen te realiseren. De oorsprong van
die weerstand lijkt diep geworteld in de heersende cultuur onder artsen, speciaal binnen de academische
wereld en in de Nederlandse maatschappij als geheel.
Gender en ambitie

De ‘gender gap’die vrouwelijke wetenschappers ervaren
in het verkrijgen van goede arbeidsposities, gelijkwaardig
salaris en onderzoeksubsidies geldt ook voor vrouwen in
de geneeskunde.3 Het rapport van de afdeling Genderstudies van het Radboudumc en de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen uit 2011 laat zien dat er manvrouwverschillen zijn in de voorkeuren voor bepaalde
medische specialismen, maar dat het ambitieniveau voor
een hogere positie op termijn tussen de beide seksen niet
wezenlijk verschilt.4
Mannelijke artsen ontlenen meer arbeidsvreugde aan
status, inkomen en technische vaardigheden, terwijl
vrouwelijke collega’s meer geneigd zijn contact met patiënten centraal te stellen. Dit zijn zeer complementaire
voorkeuren en vaardigheden, die juist van groot belang
zijn bij de uitvoering van gezaghebbende functies. In een
enquête onder Nederlandse geneeskundestudenten is
vastgesteld dat wensen op het gebied van de balans tussen werk en privé in essentie niet verschillend zijn tussen
de seksen, en dus niet langer moeten worden gezien als
louter een vrouwenissue.5
‘Imposter’-fenomeen: mes snijdt aan twee kanten

Vrouwen met een succesvolle carrière hebben significant
vaker dan mannen last van het zogenoemde ‘imposter’fenomeen. Bij dit fenomeen twijfelen zij fundamenteel
aan de eigen deskundigheid en verworvenheden.6 Ze zijn
continu geneigd hun vaardigheden te onderschatten en
kunnen zichzelf minder goed promoten dan mannen.
Het is geen valse bescheidenheid, maar zit eerder ingebakken in stereotiep gedrag en een verwachtingspatroon
dat van jongs af is aangeleerd. Binnen de geneeskunde
heeft dit niet alleen invloed op de keuze van specialisaties, maar ook op het afzien van solliciteren naar leidinggevende posities. Dit wordt nog versterkt door hardnekkige vooroordelen over benodigde competenties bij
benoemingscommissies en voor wetenschappelijke sub-
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sidieaanvragen, die ten nadele van vrouwelijke kandidaten uitpakken.7,8
Ook is er een verschil in inkomen; gemiddeld krijgen
vrouwelijke artsen en onderzoekers rond de 80% van het
inkomen van hun mannelijke collega’s, ook als er wordt
gecorrigeerd voor specialisme, leeftijd, gewerkte uren en
academische graad.10 Waardoor dit verschil in stand blijft
is niet duidelijk. Om deze gendergap te slechten en een
voor iedereen gunstige genderbalans te realiseren zijn er
veranderingen nodig bij zowel de vrouwelijke artsen zelf
als bij gezagsdragers op bestuurlijk niveau.
Ontwikkeling van leiderschap

Binnen de verschillende geneeskundige specialismen
wordt het belang van het ontwikkelen van competenties
als persoonlijke effectiviteit en leiderschap steeds meer
erkend als een wezenlijk onderdeel van de opleiding en
een vereiste voor herregistratie. Het College Geneeskundige Specialismen van de KNMG heeft met de nieuwe
regeling voor herregistratie vanaf 2019 regelmatige evaluatie van het individuele functioneren en updaten van
een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) verplicht
gesteld voor de 5-jaarlijkse herregistratie.11 Dat is uiteraard geen garantie voor een toename van leidinggevende
posities van vrouwelijke artsen binnen de UMC’s en
andere ziekenhuizen.
Voor een inhaalslag is extra training en support nodig.
Beroepsverenigingen en opleiders zouden een actievere
rol moeten vervullen in het stimuleren van de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle
carrière en van persoonlijke effectiviteit van jonge vrouwelijke artsen. Het is al langer mogelijk dit op eigen initiatief te doen, bijvoorbeeld via de kadertraining van de

vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen. De
vraag rijst of binnen de geneeskundige sector net als in
het bedrijfsleven quota voor vrouwen op hoogleraarsposten of andere leidinggevende posities moeten worden
ingesteld. In het bedrijfsleven zijn veelgehoorde argumenten tegen een vrouwenquotum dat er niet genoeg
gekwalificeerde vrouwen zijn en dat getalenteerde mannen gepasseerd worden.
Benut het voordeel van diversiteit in de geneeskunde

Met de huidige verdeling van mannelijke en vrouwelijke
artsen wordt het steeds belangrijker om talent, onafhankelijk van gender, zo goed mogelijk te benutten en het
verspillen van intellectueel kapitaal tegen te gaan. Vanuit
het bedrijfsleven weten we dat ‘diversiteit in de
boardroom’ de creativiteit en productiviteit in positieve
zin beïnvloedt. Wanneer in de cultuur van de academische gezondheidszorg flexibiliteit en de integratie van
werk en privé cruciale onderdelen worden van succes, zal
dit bijdragen aan het verkleinen van de gender gap voor
leidinggevende posities.12 De toegevoegde waarde van
vrouwelijk leiderschap is onlosmakelijk verbonden met
een goede en bij de maatschappij passende gezondheidszorg, nu en in de toekomst.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
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