
Huisarts en partner: een weinig 
onderzocht samenwerkingsverband 

H. C. Q. VAN DER GIESSEN EN G. J. H. NEOMAGUS* 

Orie jaar geleden was de rOlverdeling binnen het hui art eng zin 
(en de invl ed van de emancipatiebeweging daarop) gedurendc 
enige tijd het gesprek van de dag in het gezin van een an de 
auteur van dit artikel. Om m er inzicht te krijgen in d eigen 
ituati n uit de beho fte hier met and ren over te preken, werd 

contact gezocht met de ommissie Praktijk oering van het HG. 

Uit dit contact kwamen uiteindelijk een literatuurond rzoek en 
een ge preksrond an huisartsenpartner ort. Oit artik lid 
neer lag van deze activiteiten. 

Inleiding 

De snelle verandering van de positie van 
de vrouw in de maatschappij zal ook aan 
het gezin en de praktijkvoering van de 
huisarts niet ongemerkt voorbij gaan. 
Hoewel men daar in publikaties nog niet 
veel over leest, is de klassieke rolverde
ling, waarbij de echtgenote van de huis
arts vanzelfsprekend verzorgster van 
het gezin en hulp in de praktijk is, aan 
het veranderen. Partner zijn wil niet 
altijd meer zeggen: bereid zijn tot me
dewerken in de praktijk. Veel vrouwen 
zullen wellicht aanspraak gaan maken 
op individuele ontplooiingskansen, los 
van het beroep van de man. Deze veran
deringen brengen tevens met zich mee 
dat er steeds meer vrouwelijke. en ook 
samenwonende of alleenstaande huis
artsen zullen komen. voor wie het be
grip huisartsenpartner een geheel ande
re inhoud heeft. 
Bij de opleiding tot arts wordt de na
druk sterk gelegd op de directe verant
woordelijkheid tegenover de patient. 
Bereidheid tot hard werken en maxima
Ie dienstverlening zijn voor de toekom
stige dokter goede eigenschappen. Het 
persoonlijk functioneren ten opzichte 
van de eigen leefomgeving komt daarbij 
in het geheel niet aan de orde. Dit kan 
ertoe leiden dat er tegenstellingen ont
staan tussen het ideaalbeeld dat men 
van zichzelf heeft, en de latere dagelijk
se werkelijkheid; en dat er conflicten 

* Beide auteurs zijn huisarts te Rotterdam: de 
eerste auteur is tevens voorzitter van de Commissie 
Praktijkvoering van het NHG. 
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ontstaan tussen de eigen wensen en ver
langens en die van de partner of het 
gezin. 
Wij menen dat het voor veel huisartsen 
en hun partners van belang kan zijn 
kennis te nemen van de praktische en 
emotionele problemen die zich in hun 
samenwerking kunnen voordoen. In dit 
artikel is gekozen voor een benadering 
vanuit het gezichtspunt van de partner. 
hetgeen meestal betekent: echtgenote. 
Oat is in overeenstemming met de situa
tie van I januari 1980, toen 95,6 procent 
van de huisartsen in Nederland van het 
mannelijk geslacht was (Jaarverslag). 

Profilering van de partner 

Echtgenotes van huisartsen vormen een 
vergeten groep. Iedereen weet dat ze er 
zijn, ze hebben maatschappelijk aan
zien en vormen vaak een onmisbare 
schakel in het bereikbaarheidspatroon 
van de arts. Ze zijn verzorgster en ge
spreksgenoot. Ze hebben vaak een be
slissende stem bij de vestiging en zijn 
dikwijls nadrukkelijk medeverantwoor
delijk voor de financiering van de prak
tijk en de huisvesting. Ze kunnen van 
grote invloed zijn op het voortbestaan 
van associaties. Maar over hun achter
gronden. appreciatie van de dagelijkse 
bezigheden en uiteindelijke invloed op 
het beroepsleven van de arts is nauwe
lijks iets bekend. 
In de film en literatuur hebben artsen als 
vrouwelijke partner nogal eens een 
huishoudster. Een echtgenote in zo 'n 
dienstbare rol lOU waarschijnlijk niet 
erg geloofwaardig zijn. In pulplitera-

tuur wordt zelfs uitsluitend de romanti
sche periode v66r het huwelijk beschre
yen. Over de periode daarna doet men 
er wijselijk het zwijgen toe. Nog in 1949 
kon Wierenga duidelijk omschrijven 
hoe een huisartsenvrouw behoorde te 
functioneren: ,.Heel het huishouden 
moet zich naar de man regelen. De 
vrouw moet klaar staan als haar man 
.. gewond" thuis komt. De vrouw van de 
arts op het platteland zal de gehele dag 
voor de praktijk klaar moeten staan. ze 
zal steeds terug moeten treden waar het 
haar eigen genoegens en levensvreugde 
betreft. Het eigen huiselijk geluk moet 
opgeofferd worden aan de gezamenlijke 
praktijk". Tenslotte eindigde hij het 
hoofdstuk over de arts en zijn vrouw 
met: .. Een ongetrouwd arts is een onvol
komen iemand". 
Men neemt aan dat door de opkomst 
van groepspraktijken. door een andere 
organisatie van avond- en week
enddiensten en door verbeterde com
municatietechnieken de rol van de huis
artsenvrouw veel kleiner is geworden. 
Maar bij een onderzoek naar de week
enddienst door de Commissie Weten
schappelijk Onderzoek uit 1977 bleek in 
70 procent van de gevallen de echtgeno
te te assisteren (De Weekenddienst). 
Ook bij jonge artsen werkt in 60 procent 
van de gevallen de partner korter of 
langer in de praktijk mee. ook wanneer 
hiervoor geen financieIe noodzaak 
(meer) bestaat en wanneer er een assis
tente in de praktijk meewerkt (Van der 
Voort en Siglillg). In een interview in De 
Volkskrallt van 26 september 1979 was 
de gewezen adviseur van de Vereniging 
van Nederlandse Ziekenfondsen. de 
heer Mannaerts. van mening dat de 
dienstverlening beneden peil was. wan
neer de vrouw van de huisarts niet de 
helft van diens 144-urige (!) werkweek 
persoonlijk beschikbaar was. In een in
gelOnden brief over dit onderwerp stel
de Schueler dat het werk van de huisarts 
buiten de kantooruren lOnder achter
wacht onmogelijk is: .. Heel vaak is dit 
de huisartsenvrouw". Hij verbond er de 
vraag aan of de vanzelfsprekendheid 
waarmee wordt aangenomen dat de 
partner deze taak voor haar rekening 
neemt. nog weI van deze tijd is. 
Van der Voort ell Sigling informeerden 
naar de bereidheid hiertoe bij de part
ners van arts-assistenten in de opleiding 
tot huisarts. De vrouwelijke partners 
bleken in de meeste gevallen automa
tisch bereid voor de telefoon lOrg te 
dragen. terwijl de mannelijke partners 
van vrouwelijke artsen in de meeste ge
vallen stelden daar niet toe bereid te 
zijn. 
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De partners zelf aan het woord 

In brieven in Medisch Contact werd een 
oproep gedaan aan huisartsenvrouwen 
om tezamen een vonn van rechtspositie 
te verkrijgen, daarbij reeds denkend 
aan een eventuele nationalisatie van de 
gezondheidszorg (Goedvolk; Zandstra 
en Van de Bruinhorst). Gevoelens van 
rechtsonzekerheid en onderwaardering 
kunnen zich ook voordoen wanneer het 
gehonoreerd assisteren door de partner 
lastige fiscale problemen oplevert. Ve
len kennen uit eigen waarneming de 
houding van de fiscus bij de discussie 
over de vraag of telefoonwacht "werk" 
is en in aanmerking komt voor fiscale 
aftrekbaarheid - reden waarom Schue
ler in zijn brief nog eens pleitte voor de 
noodzaak van financiele erkenning van 
de achterwachtfunctie bij verandering 
van de honoreringsstructuur. 
In 1974 en 1976 deed Emmy Crebo/der
Van der Velde verslag van de verande
ringen die optreden voor de huisartsen
vrouw, wanneer haar echtgenoot over
stapt van een solopraktijk naar een ge
zondheidscentrum. Het betrof in dit ge
val het gezondheidscentrum Withuis, 
opgezet door vier huisartsen. Bij het 
begin van de samenwerking werd na
drukkelijk gekozen voor participatie 
van de achterban bij essentiele gebeur
tenissen. De echtgenotes werden be
trokken bij de inrichting van het cen
trum en bleven deelnemen aan de weke
lijkse besprekingen. Ook namen ze dee I 
aan de maandelijkse samenkomst onder 
leiding van een agoog. later toegetre
den teamleden (wijkverpleegsters, 
maatschappelijk werker) stelden echter 
het functioneren van de huisartsenvrou
wen ter discussie. Dit leidde ertoe dat 
men besloot belangstellende partners 
van andere teamleden ook te laten par
ticiperen; de huisartsenvrouwen gaven 
hun uitzonderingspositie op. 
Vit de conclusie van deze artikelen 
blijkt dat de echtgenotes die geen of 
weinig ervaring hadden met een solo
praktijk aan huis. zich heel goed in hun 
nieuwe rol konden vinden. De vrouwen 
echter die vanaf het begin bi j de opbouw 
van de soloprakti j k betrokken waren 
geweest, kregen emotionele proble
men. Het leek, vonden zij. "alsof hen 
iets Was afgenomen". 

Het gezin van de huisarts 

"Van de jonge huisartsen ervaart 35 
procent een negatieve invloed van het 
huisarts zijn op hun relatie of gezin. Het 
zoveelste pleidooi om meer aandacht te 
besteden aan de partners van de huis-
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artsen ti jdens de beroepsopleiding", al
dus Van der Voort ell Siglillg. 
In 1978 wijdde de Journal of the Royal 
College of General Practitioners een edi
torial aan The family doctor's family. 
Ondanks maatschappelijk aanzien en 
een hoog inkomen, is het doktersgezin 
een kwetsbare groep. De beroepsplich
ten maken het juist voor de dokter 
moeilijk om actief deel te nemen aan het 
gezinsleven en volwaardig de rol van 
echtgenoot te vervullen. Indien dit te
leurstellingen en onderlinge conflicten 
met zich meebrengt, kan dat schadelijk 
zijn voor het gezin. De redactie signa
leerde ook maatschappelijke verande
ringen voor huisartsenvrouwen. Verder 
wordt er bijvoorbeeld wei veel aandacht 
gegeven aan de training van huisartsop
leiders en wordt hun rol op allerlei wij-
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zen geanalyseerd, terwijl aan hun part
ners geen enkele hulp of begeleiding 
wordt geboden bij de aanvaarding van 
hun nieuwe rol. 
Dit editorial vormde de inleiding op een 
artikel, getiteld Some dynamics of medi
cal marriages van Sarah Nelson, 
psychiater, echtgenote van een huisarts, 
moeder van drie kinderen en voorheen 
zelf huisarts: "De arts is een onderdrukt 
mens", schreef ze, "nooit klaar, altijd 
bezig met het volgende probleem. Ei
gen genoegens worden steeds uitge
steld. Hij is trots op 18 uur werken per 
dag, daarbij voortgestuwd door de 
waardering van zijn patienten. Eenmaal 
thuis gekomen is hij moe en moet de 
batterij weer opgeladen worden. Om
dat hij echter de hele dag de rol van 
hulpverlener vervult kan hij thuis niet 
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Tabel. Voorgestelde ondenverpen en sllggesties voor het partner-gesprek. 

1. Hoe Jigt de financiele noodzaak bij jonge huisartsen dat de partner 
in de praktijk meewerkt? 

2. Wat is de invloed van het huisartsenvak op: 
- het gezinsleven, de opvoeding van kinderen: 
- de (huwelijks)relatie; 
- het huishouden; 
- het eigen beroepsleven van de partner. 

3. Is het huisartsengezin extra kwetsbaar? 
4. Moeten aanstaande huisartsenpartners voorbereid worden op hun 

taak? 
5. Hoe staat het met de verwachtingen die je hebt als huisartsenpart

ner omtrent je inbreng tegenover de feitelijke gang van zaken van 
alledag? 

6. Bestaat er een tendens dat de band tussen gezin en praktijk losser 
wordt? 

7. Met welke vaardigheden in het bijzonder kan een partner van de 
huisarts het hoofd bieden aan de druk die er soms van deze 
specifieke situatie uitgaat? 

8. In hoeverre is de aanwezigheid van een partner een noodzakelijke 
voorwaarde voor continui'teit en stabiJiteit in de praktijkvoering? 

9. De telefoon. 
10. Honorering van de partner van de huisarts. 
11. Beroep.sgeheim. 
12. De collega's van de huisarts. 
13. Wie is de dokter van het doktersgezin? 

accepteren, dat hij daarbij nu eens zelf 
geholpen moet worden. Omdat hij ge
wend is afstand te nemen van de proble
men van patienten, kan hij zijn eigen 
problemen maar moeilijk onder ogen 
zien. Dit geldt voor somatische ziekten 
maar ook voor bijvoorbeeld huwelijks
moeilijkheden" . 
Artsenvrouwen worden beschreven als 
"moeilijk te evenaren mensen, loyaal 
ten opzichte van hun echtgenoot. plooi
baar en vindingrijk". Bij een onderzoek 
in Florida echter bleek 95 procent van 
hen zich verwaarloosd te voelen: "De 
praktijk komt altijd eerst en wordt ge
zien als een veeleisende concurrent. De 
beroepswerkzaamheden worden ge
bruikt als excuus om zich aan gezinsver
plichtingen te onttrekken. De vrouw is 
vaak met deze man getrouwd om in haar 
huwelijk de vervulling te vinden van 
haar afhankelijkheidsgevoel. Ander
zijds koos de dokter zijn vrouw juist om 
haar sociale vaardigheden en haar ge
voeligheid, eigenschappen die hij zelf 
mist." 
Deze schi jnbare aanvulling van elkaar is 
vaak de oorzaak van relatieproblemen, 
volgens de auteur: "Hij spreekt steeds 
de taal van het verstand en zij die van 
het gevoel". "Maak in de agenda", zo 
schreef ze tenslotte, "tijd vrij voor het 
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gezin en laat dat voorgaan boven de 
beroepsverplichtingen. Ti jd doorge
bracht met hen die ons lief zijn is de 
werkelijk belangrijke tijd in ons leven." 
In dezelfde geest schreef Corrie Neoma
gus in Medisch Contact over het huis
artsengezin. In een ingezonden brief 
pleitte zi j ervoor niet al te gemakkeli jk 
op de huisartsenvrouw te leunen en 
door een goed doordachte praktijkvoe
ring meer ruimte te geven aan het gezin. 
In een reactie op haar brief hielden CllS
ters en Van der Aa, beiden manneli jke 
partners van een huisarts, een pleidooi 
voor loskoppeling van praktijk en prive
leven om het gezin te ontlasten. 
In 1979 beschreef Savory enkele groeps
discussies met huisartsenopleiders. arts
assistenten en beider partners. met als 
doel de partners van de arts-assistenten 
bekend te maken met eventuele toe
komstige problemen voor hen en het 
gezin. Daarbij werden onderwerpen als 
beschikbaarheid. collegialiteit, dien
sten, medische geheimhouding en keuze 
van huisarts voor het gezin ter sprake 
gebracht. De meeste echtgenotes van de 
huisartsen-opleiders ervoeren het be
schikbaar zijn (voor de telefoon) bij 
afwezigheid van hun man als een grote 
last voor henzelf en het gezin. 
Van der Voort organiseert en begeleidt 

regelmatig een "partnerdag" op het 
Huisartsen Instituut van de Vrije Uni
versiteit. Op zo'n dag komt een groep 
arts-assistenten met hun partners naar 
het Instituut. waar de partners in 
groepsgesprekken hun ervaringen tot 
nog toe en hun twijfels over de toe
komst. zoals vestigingsproblemen. het 
al of niet meewerken in de praktijk. 
kunnen uitwisselen. Mede omdat zo 'n 
gesprek zeer leerzaam blijkt te zijn. be
staat er steeds weer veel behoefte aan. 

Samen zoeken naar een praktijk 

In Amerika is enig systematisch onder
zoek gedaan naar de invloed van de 
partners op de plaats van vestiging en de 
wijze van praktijkvoering van de huis
arts. Men was hierin gei'nteresseerd om
dat men wilde weten waarom huisartsen 
zich in bepaalde gebieden van de Ver
enigde Staten kennelijk niet graag wil
den vestigen. Het vermoeden bestond 
dat bij de praktijkkeuze de levensgezel 
van de arts een belangrijke stem had. 
Uit twee onderzoeken (Skipper and 
Gliebe; Yens and Hornsby) bleek dat 
zowel de artsen (80 procent) als de part
ners (70 procent) vonden dat de laatsten 
een duidelijke invloed hadden op de 
plaats van vestiging. Partners kozen 
vaak voor een groepspraktijk in de ver
wachting dat dit een normaler gezins
leven mogelijk zou maken. De oplei
dingsmogelijkheden voor de kinderen 
ter plaatse bleken voor de echtgenotes 
de belangrijkste keuzefactor. Veel 
vrouwen ambieerden een eigen be
roepsuitoefening en vonden dit van 
meer belang naarmate ze zelf een hoge
re opleiding hadden voltooid. Voor 
echtgenotes van vrouwelij ke huisartsen 
bleek de eigen carriere veruit het be
langrijkste criterium bij de keuze van de 
vestigingsplaats. De meesten van hen 
gaven aan zelf een full-time baan te 
willen. 

Situatie tijdens de opJeiding 
in Nederland 

Bij een rondvraag onder de universitai
re huisartseninstituten bleek vri jwel 
nergens een geregeld contact te bestaan 
met de aanstaande huisartsenpartners, 
weI incidenteel en dan meestal op initia
tief van de betreffende groepen arts
assistenten. bijvoorbeeld in de vorm van 
een gespreksavond zonder voorbereid 
programma. Melding werd gemaakt van 
een huisartsopleider die vertelde hoe hi; 
zelf in zijn gezin met problemen om
ging. 
Aan de Vrije Universiteit. waar weI re-
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gelmatig een partnerdag wordt georga
niseerd, is de vraag opgekomen of deze 
dag een vast onderdeel van de opleiding 
moet worden. 

Organisatie van het partner-gesprek 

Met de bedoeling om een qua leeftijd en 
qua praktijkvoering vrij heterogene 
groep gespreksdeelnemers bijeen te la
ten komen, werden de echtgenotes van 
de leden van de Commissie Praktijkvoe
ring, twee echtgenotes buiten deze 
groep en twee mannelijke huisartsen
partners uitgenodigd een avond bij el
kaar te komen om te inventariseren wel
ke ervaringen. wensen en problemen er 
kunnen zijn ten aanzien van de rol van 
de huisartsenpartner. Aan de sociologe 
Joke Vriesema (aan het NHG verbon
den) werd gevraagd de gespreksleiding 
op zich te nemen. Met haar werd een 
lijst van mogelijke onderwerpen samen
gesteld, die aan de deelnemers werd 
toegestuurd. Zij konden de vier belang
rijkste onderwerpen aankruisen en 
eventuele suggesties toevoegen (tabel). 
Naar aanleiding van de ingezonden ant
woorden werden de volgende onder
werpen op de agenda geplaatst: 
• De invloed van het huisartsenvak op 
het gezin. de opvoeding. het huishou
den. de relatie en het eigen beroeps
leven van de partner 
• De aanwezigheid van de partner als 
noodzakelijke voorwaarde bij de prak
tijkvoering: honorering van.de partner. 

dienst is, zijn verschillende partners 
vooral 's middags aan de telefoon ge
bonden. De twee mannelijke deelne
mers hebben een eigen beroepsleven. 
evenals twee huisartsenvrouwen uit de 
groep. Een van de partners doet zelf als 
huisarts praktijk naast haar man. 
De bijeenkomst had een inventarise
rend karakter en was vooral gericht op 
de eigen ervaringen van de aanwezigen. 
Om verschillende redenen was het niet 
mogelijk verregaande conclusies te 
trekken. Ten eerste was de groep qua 
leeftijd minder gevarieeerd dan bedoeld 
was. Bovendien vormen de deelnemers 
niet een aselecte groep. Ook het aantal 
mensen - tien - was te klein om algeme
ne uitspraken te kunnen doen. 

De bijeenkomst 

De veelheid van gespreksonderwerpen 
- waarover bovendien zeer gevarieerd 
werd gedacht - noodzaakte de groep de 
discussie wat aan de oppervlakte te hou
den. Hieronder voigt een neerslag van 
de discussies. De positie van de huis
artsenvrouw is de laatste dertig jaar wei 
veranderd. Met name deelnemers die al 
een groot aantal jaren de praktijk aan 
huis hebben gehad, zien dit heel duide
lijk. Vroeger stond de dokter in hoog 
aanzien, behoorde hi j tot de notabelen. 
Nu Iiggen de verhoudingen anders. men 
is kritischer. 
Een voordeel van praktijk aan huis is 
het automatisch beschikbaar zijn, ook 

"Als ze maar eenmaal getrouwd zijn dan wordt alles anders. Dan wonen 
ze samen in een groot huis, in een klein dorpje, waar niemand het in zijn 
hoofd haalt haar te kritiseren, want ze is de vrouw van de dokter". 

"Maar ze wordt een prima doktersvrouw, dat weI. Daar kan ie zichzelf 
mee feliciteren. Nu al is ze goed getraind, en ze heeft vee I belangstelling 
voor zijn werk. En niet zo'n geemancipeerd stuk, daar houdt ie helemaal 
niet van. Een vrouw hoort thuis, zo is het toch, en een doktersvrouw 
heeft nog genoeg te doen, telefoon aannemen. rekeningen uitschrijven, 
ga maar na". 

(Uit: Hannes Meinkema. Ell dan is er kotfie.) 

• Is het artsengezin extra kwetsbaar? 
• Kan de partner c.q. het gezin voorbe
reid worden op deze taak? Zo ja, hoe? 
En op welke vaardigheden zou dit ge
richt moeten zijn'l 

Van de tien deelnemers bleken er acht 
in de categorie "dertigers" te vallen. 
Allen hebben kinderen. Bij zeven deel
nemers is de praktijk aan huis. Hoewel 
in vrijwel aile gezinnen een assistente in 
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voor de kinderen, menen sommigen. 
Maar anderen beleven dit juist als een 
groot nadeel: kinderen vinden de tele
foon vervelend. hoewel het soms wei 
went. Door de jaren heen lijkt ook de 
mentaliteit van de kinderen ten opzichte 
van de praktijk en hun artsenvader ver
anderd te zijn. Mogelijk speelt de hou
ding van ouders en samenleving hierop 
in. 
De telefoon is voor velen een heet hang-

ijzer: een inbreuk op de privacy. Som
migen hebben dit opgelost door invoe
ring van het telefonisch spreekuur. De 
patienten moet dit echter aangeleerd 
worden. hetgeen in de grote steden be
zwaarlijker kan zijn. onder meer door 
het grote aantal niet-Nederlandstalige 
mensen. De opvoedende functie van de 
assisterende partner is bovendien niet 
zo aantrekkelijk wegens het strenge, be
lerende karakter. Er komen immers 
steeds nieuwe patienten bij, dus men 
blijft opvoeden. 
In het algemeen is de telefoondienst een 
afmattende bezigheid, mogelijk ook 
doordat velen zich toch wat onzeker 
voelen met de verantwoordeli jkheid, 
die dit met zich meebrengt. Sommigen 
hebben het telefoonprobleem opgelost 
door daarvoor speciaal iemand in huis te 
nemen. maar niet iedereen zou zich bij 
die oplossing prettig voelen. In een aan
tal gemeenten be staat een telefonische 
boodschappendienst: de ervaringen 
hiermee zijn gunstig, al zijn er plaatse
Iijk verschillen wat de organisatie be
treft. In enkele grote steden is dit goed 
geregeld en is veel schriftelijk vastge
legd. 
Het huisartsenvak brengt vaak de nood
zaak van extra ruime huisvesting met 
zich mee. Dit blijkt een zaak van geluk 
of pech hebben. De plaats van vestiging 
is sterk afuankelijk van de patientenpo
pulatie en die woont niet altijd in het 
mooiste stadsdeel of de meest ideale 
omgeving. Grote huizen zijn bovendien 
vaak slecht onderhouden. De keuze van 
de woning is natuurlijk veel ruimer en 
gemakkelijker als de praktijk niet aan 
huis is. 
Veel partners voelen zich gebonden. 
Doet de huisarts bevallingen. dan geldt 
dit nog in sterkere mate. Zelfs de vakan
ties worden dan naar de te verwachten 
geboorten geregeld. De arts zelf 
schenkt dit deel van zijn werk vee I vol
doening, maar voor zijn gezin ligt dat 
anders. 
De grote mate van beschikbaarheid be
tekent ook vaak een inbreuk op het 
prive-Ieven. Prive-plannen moe ten dik
wijls plotseling gewijzigd worden. Oat is 
weleens moeilijk, vooral als het ont
aardt in morele claims door patienten. 
Je status trekt contacten aan, zelfs de 
kinderen raken daarin betrokken. 
Vooral in een kleine woonplaats wordt 
het artsengezin meer herkend dan de 
doorsnee inwoner. Het is echter niet zo, 
dat het kennen van veel mensen altijd 
een nadeel is, het kan ook heel gezellige 
kanten hebben. 
Bij het praten over oplossingen voor de 
te grote gebondenheid constateert de 
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groep dat het aanbrengen van verande
ringen in de praktijkvoering bijna niet 
mogelijk is. Hier en daar heeft men het 
idee dat artsen veelal eerst individueel 
oplossingen uitdenken, mogelijk door 
het solistische karakter van hun yak. 
Denk bijvoorbeeld aan de invoering van 
toetsing en het gebruik van de sema
foon. Zo 'n apparaat is heel gemakke
lijk, maar het kost jaren voordat het 
algemeen ingevoerd is. Ook wordt ge
suggereerd dat de werkwijze van de 
huisarts hem in een patroon doet groei
en, waarin hij met dit 500rt "bijzaken" 
moeilijk omgaat. Toch lOU er ten aan
zien van de meewerkende huisartsen
partner het een en ander moeten veran
deren: veel vrouwen functioneren als 
intermediair, doordat ze veelal "auto
matisch" beschikbaar zijn. Ze zijn dan 
tegelijkertijd assistente, kindermeisje, 
koffiejuffrouw en animeermeisje voor 
de praktijkassistente. De artsenvrouw 
mag zelf nooit ziek worden, want dat is 
rampzalig voor praktijk en gezin. 
Een opvallend gegeven is dat de heren 
in het gezelschap goede voorzieningen 
qua praktijkvoering melden. Zij voelen 
duidelijk minder bezwaren dan de huis
artsenvrouwen. Hun beroepsleven 
wordt niet of nauwelijks bei'nvloed door 
de praktijk van hun vrouw. Sommigen 
achten de aanwezigheid van een prak
tijkassistente bij een praktijk in het 
woonhuis, een inbreuk op de privacy. 
De mannelijke deelnemers delen dit be
zwaar niet. 
De behoefte aan verandering in de situ
atie van sommige huisartsenvrouwen 
loopt parallel met een meer algemene 
tendens: in deze tijd willen vrouwen in 
toenemende mate een eigen leven lei
den, met een eigen baan of opleiding en 
een eigen inkomen. Het permanent be
schikbaar moeten zijn als artsenvrouw is 
echter een situatie die, als je er eenmaal 
voor hebt gekozen, ongemerkt sterker 
wordt. Het wordt bovendien een soort 
vanzelfsprekendheid. De honorering 
van de huisarts is zelfs op de keper 
beschouwd relatief laag, omdat de part
ner gewoon meewerkt (niet iedereen 
deelt deze mening). Vaak wordt om 
financieIe redenen geen assistente in 
dienst genomen. 
Belangrijker nog dan een financiele ho
norering vindt men de erkenning van de 
permanente beschikbaarheid door de 
echtgenoot. 
Is de aanwezigheid van een partner een 
noodzakelijke voorwaarde voor conti
nui"teit en stabiliteit in de praktijk') Op
gemerkt wordt dat hier financieel niet 
direct een noodzaak ligt, want het 
Ziekenfonds betaalt de assistente ge-

430 

deeltelijk. WeI biedt de partner een gro
te mate van continui·teit. Er is geen wis
seling, lOals bij praktijkassistenten. 
Huisarts en partner overleggen over pa
tienten, de partner bouwt veel informa
tie op over moeilijke gevallen. Toch 
vinden sommigen deze situatie niet ac
ceptabel. De zuigkracht van de praktijk 
achten zij te groot. 
Is het artsengezin extra kwetsbaar? En 
moe ten partners voorbereid worden op 
hun taak? Volgens een Amerikaanse 
publikatie lOU een onderzoek in de vs 
aangetoond hebben dat 95 procent van 
de huisartsenvrouwen zich verwaar
loosd voelt. Wat de situatie in Nederland 
betreft, lijkt dit heel onwaarschijnlijk. 
Maar weI voelen partners zich "be
slaafd" door de praktijk. Mogelijk is de 
huisarts zelf weI kwetsbaarder dan zijn 
gezin. 
Verschillende aanwezigen geven te ken
nen dat zij problemen hebben met het 
adequaat reageren op spoedgevallen en 
met de omgang met patienten. Men 
voelt zich onzeker. hetgeen overigens 
weer bescherming biedt tegen het ne
men van verkeerde beslissingen. Daar
door kost dit relatief veel energie. Als 
huisartsenpartner moet men bovendien 
nog de echtgenoot-huisarts opvangen 
met zijn problemen. De cursus "prak
tijkassistente" blijkt vooral in de om
gang met patienten zelfvertrouwen aan 
te kweken, maar het volgen hiervan is 
niet voor iedereen praktisch haalbaar. 
Met name de contactuele en psychologi
sche kanten van lo 'n opleiding lOuden 
misschien apart aan aanstaande artsen
partners gepresenteerd moeten 
worden. 

Aan het eind van de bijeenkomst merkt 
een van de deelnemers op, dat de eigen 
situatie voor iedereen de meest bepa
lende is. Zo 'n gesprek verandert weinig 
aan de opvattingen daarover. Sommi
gen lOuden graag verder praten, maar 
dan weI over een bepaald thema, lOals 
de honorerings- of waarderingsgrieven. 
Terloops stipt men aan hoe weinig er 
bekend en gepubliceerd is over dit on
derwerp. De bereidheid om er openlijk 
over te praten, ervaart men in eigen 
kring heel verschillend, vooral als het 
vertrouwelijk wordt. Misschien hangt 
dit samen met concurrentie of jalouzie. 
De gespreksgroep had er echter in het 
geheel geen moeite mee. 
Vrijwel unaniem was men van mening 
dat voor de genoemde problemen nau
welijks algemeen geldende oplossingen 
mogelijk zijn. Toch waardeerde de 
groep de mogelijkheid om met .Jotge
noten" in ander verband dan bijvoor-

beeld de waarneemgroep onbelemmerd 
over deze onderwerpen te kunnen 
praten. 

Met dank aan: mcvrouw J. S. E. Vriescma, 
voor haar uitstekende gespreksleiding, me
vrouw S. Vloemans. voor haar uitstekende 
verslag. en mevrouw H. H. van der Giesscn
Bakker. mevrouw M. C. A. R. den Heijer
-Reijnders. mevrouw J. F. de Lathouder
Pauw, mevrouw F. P. Leerentveld-van Ar
keL mevrouw I. van Melle-Den Dulk, mc
\TOUW C. Neomagus, de hcer A. J. 
Nieuwenhuis, mevrouw A. G. van der Pol
Fontein, mevrouw R. Tillema-Hanf en de 
heer O. de Vries voor hun inzct. 

Samenvatting. Met dit artikel hebben de 
auteurs een overzicht willen bieden van 
hetgeen er tot nu toe bekend is over rol en 
rolopvatting van de partner van de huis
arts. Daartoe bestudeerden zij literatuur 
over opvattingen omtrent de rol van de 
partner. Daarnaast is een discussie geor
ganiseerd tlIssen tien huisartsenpartners. 
Bij de literatuurstudie was het uitgangs
punt de veronderstelling dat de verander
de positie van de vrouw in de maatschap
pij van invloed zal zijn op de rolopvat
ting van de partner (meestal vrouw) van 
de huisarts, en dat zij vaker een eigen 
werkkring zal verkiezen boven het dage
lijks beschikbaar zijn voor de praktijk 
van haar man. In de weinige artikelen die 
ons ter beschikking stonden, werd de 
partner gezien als een onmisbare, zii het 
op de achtergrond opererende factor in 
de praktijkvoering. Haar rol werd moei
lijk genoemd, de relatie tot haar echtge
noot-huisarts, en diens relatie tot het ge
zin kwetsbaar. Enkele auteurs pleitten 
voor het voorbereiden van toekomstige 
huisartsenpartners op hunlatere rol. Tij
dens de /zuisartsenopleiding in Neder
land wordt daar slechts incidenteel iets 
aan gedaan. 
Het gesprek bleek Feel opvattingen uit de 
besproken literatuur te bel'estigen. Men 
was van mening dat de positie Fan de 
huisartsenvrouH' sterk veranderd is. Het 
beschikbaar moeten zijn en de telefoon
dienst werden door I'elen als een zware 
belasting en een inbreuk op de privacv 
gezien. terwijl de Fanzelf~prekendheid 

waarmee men aanneemt dat de partner 
/war rol in de praktijk op zich neemt, en 
het gebrek aan erkenning vaak frustre
rend werden geFonden. De mannelijke 
partners deelden bovengenoemde oprat
tingen niet en hadden een full-time ba(ln. 
Het gezin van de huisarts werd Iliet als 
extra kwetsbaar beschouwd. 
Het zou van groot nut zijn om aallStaan
de partners van huisartsen voor te berei
den op. en voorlichting te geFen over hun 
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