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Sekseneutraliteit in de gezondheidszorg
is een gevaarlijke illusie

Toen de spreekster tien jaar geleden voor her eerst gevraagd werd een voordracht to
houden over man/vrouw-verschillen in de gezondheidszorg, was zij ronduit sceptisch.

Zij beschouwde zich niet als een feminist, zij voelde geen enkele aandrang of bevlo-
genheid om met een beschuldigende vinger in welke richting dan ook to wijzen.
Eigenlijk geloofde zij niet in man/vrouw-verschillen die belangrijk zouden zijn voor de

kwaliteit van de gezondheidszorg, laat staan dat ze empirisch aantoonbaar zouden zijn.

Heranalyse van her onderzoeksmateriaal (zowel her epidemiologisch materiaal dat
door her NIVEL is verzameld in her kader van de Nationale Studie van Ziekten en
Verrichtingen in de Huisartspraktijk, als her vele videomateriaal van huisartsconsulten

dat in de loop der jaren is verzameld) met war tegenwoordig `m/v-ogen' wordt
genoemd, leverde echter verrassende resultaten op. ,Er blijken(`inderdaad belangrijke
man/vrouw-verschillen in de gezondheidszorg to zijn. Dat gelds zowel voor patienten,

j
als voor artsen. Dat maakt her belangrijk om in de gezondheidszorg altijd alert to zi)'n

op de factor `gender'.

Deze conclusie ligt minder voor de hand dan op her eerste gezicht lijkt. Artsen wor-
den opgeleid met een soort waardenvrij beroepsbeeld: zorg hoort verleend to worden
zonder aanziens des persoons, zonder rekening to houden met sekse, leeftijd, ras of
geloof. In dat beroepsbeeld is geen plaats of aandacht voor gender vraagstukken. Maar
sekseneutraliteit bestaat niet, integendeel sekseneutraliteit in de gezondheidszorg is
een gevaarlijke illusie.
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In deze boodschap schuilt de waarde van de vrouwengezondheidszorg. Her is de vrou-

wengezondheidszorg die de aandacht heeft gevestigd op her bestaan van man/vrouw-
verschillen in de gezondheidszorg, en die de zoektocht naar de mogelijke oorzaken heeft

gestimuleerd. Het is ook de vrouwengezondheidszorg geweest, die heeft gewezen op de

gevolgen die man/vrouw-verschillen hebben voor de kwaliteit van de huisartsenzorg.

I

Empirische onderbouwing langs drie lijnen

De empirische onderbouwing van de stelling dat seksen.eutraliteit een gevaarlijke illu-

sie is, loopt langs drie lijnen. Vrouwelijke patienten zijn anders dan mannelijke patien-
t en ze hebben andere klachten, ze ontwikkelen klachten in andere omstandigheden,
ze gaan met andere klachten naar de huisarts, en vertellen daar op een andere manier
over hun gezondheidsproblemen, zelfs bij dezelfde klacht.

Maarlook de huisartsen gedragen zich niet sekseneutraal. Vrouwelijke artsen oordelen

anders en handelen anders dan hun mannelijke collegae, zelfs bij hetzelfde klachten-
patroon.
Deze twee lijnen leiden tot heel specifieke; herkenbare patronen in de verschillende
dyades van mannelijke en vrouwelijke huisartsen met mannelijke en vrouwelijke
patienten. Met als pikant resultaat, dat consulten van vrouwelijke huisartsen met
vrouwelijke patienten bijna tweemaal zo lang duren als consulten van mannelijke
huisartsen met mannelijke patienten.

be derde lijn wordt gevormd door de specifieke bijdrage van de vrouwengezond-
heidszorg. ¢De vrouwengezondheidszorg maakt niet alleen bewust van her bestaan van

man/vrouw-verschillen in de gezondheidszorg. Zij is er ook om een ander hulpverle-
ningsaanbod to formuleren. De vrouwengezondheidszorg wil in haar hulpverlening
rekening houden met de gender-identiteit van haar patienten, met de sociale rollen die

niensen vervullen, zij wil respect tonen voor patienten en de eigen verantwoordelijk-
heid en zelfredzaamheid stimuleren. Vrouwengezondheidszorg wil bovenal de gezond-
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Het smelters van de ijsprinses

heidsproblemen van haar patienten demedicaliseren. Vandaag, bij het vijftienjarig
bestaan van Aletta, is de vraag relevant: war komt daarvan terecht in de praktijk?

Spreekster illustreert haar verhaal met grafieken. Zij laat zien welke klachten vaker
voorkomen bij vrouwen, en welke bij mannen. Het zijn cijfers uit de bevolkings-
enquete van de Nationale Studie van Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspratijk.
Het gaat om ruin 8.000 mannen en vrouwen tussen de 15 en 65 jaar. Vrouwen zeg-
gen vaker dat ze last hebben van urine-incontinentie, dikke enkels, problemen met de
stoelgang, gewichtstoename, misselijkheid, eetstoornissen, duizeligheid, buikkram-
pen, braken, moeheid, hoofdpijn, nek/schouderklachten, etcetera. Mannen klagen
alleen vaker over problemen op het werk en pijn op de borst.
Ook chronische aandoeningen blijken ongelijk verdeeld over de bevolking. Vrouwen
hebben vaker last van tumoren, spataderen, schildklieraandoeningen, reumatische en
reumatoide aandoeningen, migraine, hooikoorts, huidziekten en aambeien, terwijl
mannen vaker last hebben van langdurige gevolgen van een ongeval, hart- en vaat-
ziekten, nierziekten en rugklachten.

Invloed van sociaal-economische status

Mannen hebben andere gezondheidsproblemen dan vrouwen. Maar het is gevaarlijk dit

alleen aan sekse toe to schrijven. Mannen en vrouwen verkeren immers ook in andere
leefomstandigheden. De zorg voor werk en kinderen is in de samenleving nog steeds niet

gelijk verdeeld. En datzelfde geldt voor de sociaal-economische status (SES). Hoe sterk

de sociaal-economische status inwerkt op de klachten die iemand ondervindt, liet
spreekster zien in een grafiek, waarin van een willekeurig aantal acute klachten is aange-

geven hoe vaak ze voorkomen bij mannen en vrouwen met een hoge, respectievelijk lage

sociaal-economische status. Vrouwen klagen in het algemeen vaker over allerlei gezond-

heidsproblemen dan mannen, de verschillen tussen de sociaal-economische lagen zijn
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echter vaak nog veel groter zijn. Mannen en vrouwen uit de lagere sociaal-economische

klassen hebben bij nagenoeg alle gezondheidsproblemen meet klachten dan hun sekse-

genoten uit de meet bevoorrechte milieus. Met uitzondering van de klacht `moeheid' die

duidelijk vaker voorkomt bij vrouwen met een hoge sociaal-economische status: ruim
55% van deze vrouwen is moe. Dit betekent dat meet dan de helft van de aanwezigen
op dit lustrumcongres de afgelopen twee weken over moeheid heeft geklaagd, aldus
spreekster. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de praktijkpopulatie van Aletta voor een

belangrijk deel bestaat uit juist die groep vrouwen: vrouwen met een hogere opleiding.

Dat maakt nieuwsgierig naar her voorkomen van deze klachten bij de Aletta-patienten.

Gebleken is dat de war harde klachten als pijn op de borst en hartkloppingen nauwelijks

verschillen van de doorsnee praktijk. Maar de vagere klachten als nek/schouderklachten,

misselijkheid en hoofdpijn komen bij Aletta-patienten aanmerkelijk vaker voor dan in

de gewone populatie. En dat geldt in extreme mate voor de klacht `moeheid'.

Moeheid: klacht voor verdere analyses

Ruim 82% van de Aletta-patienten. klaagt over moeheid. Dat kan niet toevallig zijn.
Dat maakt moeheid tot een interessante klacht voor verdere analyses. Bovendien is
moeheid een interessante klacht, omdat het tegelijkertijd een heel gewone, maar ook
een heel ambigu klacht is. ledereen is wet eens moe, maar nietiedereen klaagt erover.
Moeheid kan verwijzen naar ernstige aandoeningen als kanker, of een dreigend hart-
infarct, maar meestal zijn er geen lichamelijke oorzaken to vinden, en is de klacht
alleen to begrijpen in de context van iemands leefsituatie. Daarmee zijn de vrijheids-
graden van zowel patient als arts om op de moeheidssignalen to reageren heel groot.
Met moeheid kunnen zowel arts als patient veel kanten op, waatbij de goede kant niet

. altijd op voorhand duidelijk is. Als de principes van de vrouwengezondheidszorg
ergens zichtbaar zouden moeten zijn (buiten - uiteraard --de typische vrouwenklach-
ten), dan is het wet in een klacht als moeheid.

3 Vrouwengezondheidsz6rg in de prakrijk... Wie kan er nog omheen?
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Vermoeide mannen zijn anders dan Vermoeide vrouwen

Moeheid is -samen met hoofdpijn - de klacht die her meest genoemd wordt.
Wanneer mensen in de gewone bevolking gevraagd wordt van welke problemen ze de

laatste veertien dagen last hebben gehad, noemt bijna een op de drie mensen moeheid.

Zoals bij de meeste klachten zijn ook bier vrouwen in de meerderheid: van de man-
nen noemt ongeveer een kwart zich moe, van de vrouwen bijna 40%. Her is interes-
sant om to analyseren onder welke omstandigheden mannen en vrouwen hun moe-
heidsklachten ontwikkelen. Daarom is er een serie logistische regressie-analyses uitge-
voerd op de factoren die moeheid kunnen voorspellen, gericht enerzijds op de beken-
de demografische variabelen en anderzijds op de bekende gezondheidsindicatoren.
De beide seksen tonen een heel ander beeld: bij mannen zijn her vooral de jonge man-
nen met een goede opleiding, die hoofdarbeid verrichten, die klagen over moeheid.
Her is her plannen, her organiseren, her concentreren en delegeren dat mannen moe
maakt; niet lichamelijke inspanning van handarbeid. Bij vrouwen is her met name de
combinatie van werk (ongeacht of her nu hoofd- of handarbeid is) en de zorg voor
Heine kinderen die vrouwen over moeheid doet klagen (Odd's ratio's van 1,52 en
1,35; dat betekent dat vrouwen met kinderen onder de zes jaar 52% meet kans heb-
ben op moeheid dan vrouwen die niet de zorg voor kleine kinderen hebben). Her is
en blijft interessant dat de combinatie van werk en kleine kinderen bij vrouwen wel
en bij mannen niet tot moeheidsklachten leidt.
Er zijn andere gezondheidsindicatoren die bij mannen respectievelijk vrouwen kunnen
voorspellen wie er over moeheid zal klagen. Bij mannen zijn dat alleen de subjectief
ervaren gezondheid en de andere acute klachten. Bij vrouwen zijn her daarnaast, en
vooral, de biologisch seksespecifieke klachten als menstruatieklachten, anticonceptie-
klachten en zwangerschapsklachten, maar ook de psychische gezondheid die de moe-
heid verklaren. Vrouwen met seksespecifieke klachten en vrouwen die volgens de GHQ

kans liebben op psychische problematiek, hebben respectievelijk 46% en 43% zoveel



kans om moe to zijn dan vrouwen zonder dit type klachten. Kortom, vermoeide
mannen zijn anders dan vermoeide vrouwen, en dat heeft sterk to maken met hun leef-
situatie.

Natuurlijk rijst de vraag hoe her deze vermoeide mannen en vrouwen in de huisarts-
praktijk vergaat. Daar zijn cijfers over, -uiteraard- uitgesplitst naar mannelijke huis-
artsen en vrouwelijke huisartsen. Bovendien zijn uit het onderzoek van Atie van den
Brink-Muinen ook gegevens -van de vrouwelijke patienten uit de Aletta-praktijk
beschikbaar, waarmee aangetoond kan worden of, en zo ja, waarin de vrouwenge-
zondheidszorg zich onderscheidt van de gewone huisartsenzorg. Maar liefst 82% van
de Aletta-patienten klaagt immers over moeheid.
Spreekster liet zien bij hoeveel patienten de arts van mening was dat de moeheids-
klachten niet alleen in een biomedische context begrepen konden worden. De cijfers
waren uitgesplitst voor elk van de mogelijke dyades:

mannelijke patient - mannelijke huisarts,
mannelijke patient - vrouwelijke huisarts,
vrouwelijke patient - mannelijke huisarts,
vrouwelijke patient - vrouwelijke huisarts,
en ten slotte:
vrouwelijke patient - Aletta-huisarts.

Alle artsen vinden in meet dan de helft van de gevallen dat de moeheidsklacht. in een
psychosociale context beoordeeld moet worden. De mate waarin men dat vindt,
varieert sterk: van 58%. in de man-man dyade tot maar liefst 97% in de dyade vrouwe.-

lijke patient - Aletta-arts. Ook in de vrouw-vrouw dyade worden de moeheidsklach-
ten vaak psychosociaal beoordeeld (74%).
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Het smelten van de ijsprinses

Verschillen in behandeling

Nog belangrijker dan de interpretatie van de huisarts is de verdere diagnostiek en
behandeling van de moeheidsklachten. Hoe vergaat het mannen-met-moeheid bij man-

nelijke, respectievelijk vrouwelijke huisartsen? Het komt er kortweg op neer, dat man-

nelijke huisartsen vaker lichamelijk onderzoek doen, vaker andere vormen van diagnos-

tiek doen in de eigen praktijk en vaker geneesmiddelen voorschrijven. Vrouwelijke huis-

artsen besluiten vaker een gesprek to voeren met de patient over de moeheidsklachten.

Het is opmerkelijk dat het voor vrouwen die moe zijn, niet zo heel veel uitmaakt of ze

bij een mannelijke of een vrouwelijke huisarts terecht komen. Her enige verschil is dat
een mannelijke huisarts meet geneesmiddelen voorschrijft, to weten in bijna 42% van
de gevallen tegen 35% van de vrouwelijke huisartsen.

Dit betekent dat de sekse-ongelijkheid in de gewone huisartsenzorg voor vermoeide
mensen vooral de mannelijke patienten betreft: mannelijke patienten met moeheids-
klachten worden door mannelijke huisartsen vaker in een biomedische context beoor-
deeld en behandeld, met lichamelijke onderzoek en andere vormen van diagnostiek en

met geneesmiddelen. (Dit komt overeen met onderzoek naar de herkenning door
huisartsen van psychopathologie, waaruit blijkt dat huisartsen vooral bij mannen
nogal eens een psychisch probleem, bijvoorbeeld een depressie, over het hoofd zien.)
Vrouwelijke huisartsen beoordelen en behandelen de moeheidsklachten van mannen
vaker in een biopsychosociale context: zij praten vooral met de mannen die met moe-

heid op her spreekuur komen.
Bij vrouwelijke patienten zijn de verschillen tussen de artsen veel minder groot: zowel

mannelijke als vrouwelijke huisartsen hebben de neiging om klachten in een bio-
psychosociale context to beoordelen. Overigens is dit niet per definitie beter. Uit her
onderzoek bleek ook dat vooral mannelijke huisartsen soms klachten van vrouwen als

`psychisch' beoordeelden, terwijl daar volgens hun score op de GHQ geen enkele aan-
leiding voor was!
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Aangezien er to weinig mannen met moeheid voorkomen in de Aletta-praktijk, zijn er
alleen cijfers over hetgeen de Aletta-huisartsen doen met de moeheid van vrouwelijke

patienten. Er zijn opmerkelijke verschillen tussen de Aletta-artsen en de andere vrou-

welijke en mannelijke huisartsen.
Aletta-artsen doen bij moeheid veel minder lichamelijk onderzoek, veel minder diag-
nostiek in de eigen praktijk, wel meer diagnostisch onderzoek buiten de deur (een
interessant fenomeen), en ze schrijven beduidend minder geneesmiddelen voor:
slechts voor 8% van de vermoeide vrouwen, tegenover voor 35% door vrouwelijke
huisartsen en voor 42% door mannelijke huisartsen. Aletta-artsen zoeken de behan-
deling van moeheid vooral in her voeren van een gesprek en her adviseren van bedrust.

Bovendien bestellen zij -vaker dan de artsen in de gewone huisartsenzorg- hun ver-
moeide vrouwen bijna altijd terug voor een vervolgafspraak.

r

Het typerende van de vrouwengezondheidszorg

In dit praktijkprofiel wordt her typerende van de vrouwengezondheidszorg zichtbaar:
moeheidsklachten kunnen alleen begrepen worden door rekening to houden met de
specifieke situatie waarin de patient zich bevindt, waarbij leefsituatie en andere licha-
melijke en psychische problemen van groot belang zijn voor een correcte interpretatie

van het moeheidsbeeld. Praten is daarbij belangrijker dan diagnostiek, to meer omdat
uit allerlei onderzoek blijkt dat diagnostiek zelden een lichamelijke oorzaak van moe-
heidsklachten blootlegt. Hiermee is -uiteraard- nog Been kwaliteitsoordeel over de
Aletta-zorg gegeven. Dat kan niet in her kader van dit onderzoek.
Her is echter wel pikant dat de Aletta-artsen buitengemeen veel vrouwen met moe-
heidsklachten als patient: maar liefst 82,7%. Dat betekent in ieder geval dat Aletta.
blijkbaar voor deze groep patienten in een behoefte voorziet. De keuze voor Aletta is
immers een, meet dan normaal, bewuste keuze en van de jonge, goed opgeleide vrou-

wen die de Aletta-praktijk bevolken, kan verwacht worden dat ze, als de zorg niet

Vrouwengezondheidszorg in de pvaktijk... Wie kan er nog omheen?



Het smelten van de ijsprinses

bevalt, met de voeten zullen stemmen door naar een andere huisarts om to zien.;
Kortom: Aletta voorziet met haar typische praktijkprofiel bij vermoeide vrouwen dui-
delijk in een behoefte.

Video-observaties

Datgene dat de vrouwengezondheidszorg typeert, komt nog beter in beeld in de
video-observaties. Deze betreffen niet meer alleen moeheidspatienten, maar alle huis-

artspatienten, ongeacht de klachten waarmee zij op het spreekuur komen (in een
dwarsdoorsnede van huisartsconsulten komen to weinig moeheidsklachten voor om
verantwoorde uitspraken op to baseren). In de videobanden zijn de eerder genoemde
vijf principes van de vrouwengezondheidszorg gescoord. Twee principes zijn niet of
nauwelijks terug to vinden op de videobanden, niet bij gewone huisartsen, maar ook
niet bij Aletta-artsen. Deze betreffen het rekening houden met gender-identiteit en
gender-rollen, en het expliciet rekening houden met de persoonlijke en sociale positie

van de patient. Blijkbaar zijn deze elementen van de vrouwengezondheidszorg bij een
dwarsdoorsnede van het werk in de Aletta-praktijk niet goed zichtbaar. Wet goed.
zichtbaar zijn de drie andere principes van de vrouwengezondheidszorg:

respect tonen voor de patient,
her stimuleren van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, en

het streven naar demedicalisering.
Op elk van deze punten scoren Aletta-artsen hoger dan hun collegae uit de gewone
huisartsenzorg. Er zijn ook verschillen tussen gewone vrouwelijke en mannelijke huis-
artsen, maar die zijn duidelijk minder groot.
Aletta-artsen vertonen ook ander gedrag als al hun verbale uitingen geturft en hun
nonverbale uitingen geklokt worden (een meedogenloze manier van meten). De
Aletta-artsen tonen in zijn algemeenheid meer empathie (verbaal en door oogcontact
met de patient to houden), zij geven eveneens meer medische informatie en verstrek-
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ken meet medische adviezen. Aletta-artsen nemen hun voorlichtende taak heel se-
rieus. Dat blijkt ook uit het aparte voorlichtingscentrum dat aan de huisartspraktijk
gekoppeld is. Her is interessant. dat dit blijkbaar geen substituut is voor de voorlich-
tende taken van de huisartsen zelf, maar eerder een versterking daarvan. Daarmee
geven de Aletta-artsen daadwerkelijk invulling aan de opdracht van de vrouwen-
gezondheidszorg, met name de dernedicalisering en her stimuleren van de eigen ver-
antwoordelijkheid van de patient.

Een voorbeeld voor de hedendaagse huisartsenzorg

Hiermee is het antwoord op de vraag in de titel bereikt. De vrouwengezondheidszorg
heeft de gewone huisartsenzorg twee belangrijke zaken to bieden:
1 een systematische aandacht voor onderzoek naar man/vrouw-verschillen, in de

gewone gezondheidszorg, zowel bij patienten als bij artsen;
2 een academische werkplaats waar nieuwe vormen van huisartsenzorg ontwikkeld

worden.

Met de demedicaliserende, maar wel serieuze medische zorg is Aletta een voorbeeld
voor de hedendaagse huisartsenzorg.

Tijdens dit lustrumcongres moet, aldus spreekster, natuurlijk ook de prangende vraag
gesteld worden in hoeverre de vrouwengezondheidszorg een blijvend bestaansrecht
heeft, dan wel geleidelijk in de gewone zorg gefntegreerd kan worden.

Het antwoord op deze moeilijke, ook politieke, vraag is dubbel. Met betrekking tot de
eerste taak - de vrouwengezondheidszorg als Luis in de pels, die onderzoekers en hulp-

verleners alert houdt op bestaande sekseverschillen - is het antwoord wellicht dat inte-
gratie langzamerhand mogelijk lijkt. Her onderwerp m/v-verschillen lijkt definitief op

de research-agenda to staan, ook bij organisaties als NWO en de Nederlandse Hart-
stichting.
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Ten aanzien van de tweede taak - de vrouwengezondheidszorg als academische werk-

plaats, waar op sekse en seksespecifieke vraagstukken toegesneden hulpverlenings-
methodieken worden ontwikkeld en geprobeerd, is het antwoord veel minder zeker.
Op dit terrein moet nog veel werk gebeuren, al was her alleen maar omdat een uitge-
balanceerde biopsychosociale hulpverlening zelfs in de Nederlandse huisartspraktijk
vaak meet droom dan daad is. Soms leidt dat in de praktijk van alledag tot medica-
lisering van problemen die eerder advies en aandacht nodig hebben; soms ook tot her
omgekeerde, psychologisering van echte lichamelijke ziekten. Beide soorten fouten
worden gemaakt.
In een workshop vorig jaar over vrouwen en gezondheid klaagden vrouwen even vaak

over medicalisering als over psychologisering van hun gezondheidsproblemen.
Huisartsen reageren vaak to seksestereotiep.

Sekseneutraliteit in de gezondheidszorg is een gevaarlijke illusie.
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