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le co-assistenten. Van het onderzoek onder Gro-

Deaarrleiding
'Een kwart van de co-assistenten voelt zich seksueel geïntimideerd', was vorige week op veel
sites te lezen. Al gauw werd het bericht veranderd in'bijna een kwart van de vrouwelijke coassistenten voelt zich seksueel geïntimideerd'.
In het bericht, dat op bijna elke nieuwssite verscheen stond:,,Van alle geneeskundestudenten

zegtlàprocent tijdens de studie wel

eens

met

seksuele intimidatie te maken hebben gehad.

Bij vrouwelijke artsen in opleiding ligt dat met
23 procentaanzienlijkhoger. Zowel atsen als
paiiënten zouden zich aan intimiderend ge'
drag sdruldig maken", stond in bijna alle vooial online - berichten hierover. Is het echt
zo dat een kwart van de co-assistenten zich seksueel geïntimideerd voeltl

Waar is het op gebaseerd?
zijn gebaseerd op onderzoek van
het studentenpanel van de landelijke artsenfe'
deratie KNMG. Omdat het KNMG-studentenpanel nog meer resultaten van de enqu€te wi!
publiceren mochten wij het gehele onderzoek
niet inzien, maar voorzitter Charlotte Kruydenberg wil wel toelichting geven. Grofweg
15.000 geneeskundestudenten werden aangeschreven, waarvan er ruim 2.600 geneeskundestudenten meededen. Bijna 1.400 daarvan waren co-assistenten, en daarop is het genoemde
kwart gebaseerd. De enquëte ging niet alleen
over seksuele intimidatie maar over meer onderwerpen zoals promoveren en de beoordeDe berichten

ling van co-schaPpen.

En,klopthet!
kleine nuance daargelaten - veel nieuwsberichten noemden co-assistenten voor de afwisseling artsen in opleiding, maar technisch gezien benje al afgestudeerd van geneeskunde als
je arts in opleiding wordt - kloppen de percentages in dé artikelen met die uit het onderzoek.
Een

18,4 procent van de co-assistenten met seksuele intimidatie te maken, 23 procent van:de vrouwelijke co-assistenten. Vooral
patiënten en stafl eden/specialisten veroorzaken de intimidatie. De meestvoorkomende
vormen van seksuele intimidatie zijn opmerkingen over het uiterlijk en seksueel getinte op-

ningse co-assistenten is niet duidelijk welk deel
vailde vrouwen te makenhad metseksuele intimidatie, maar hier werd over alle co-assistenten gerapporteerd dat 20 procent ermee te maken had. ttet beeld dat uit deze onderzoeken

naar vorenkomt, sluitgoed aanbij de uitkomsten van het onderzoek van het KNMG. ook uit
eerder onderzoek van het studentenpanel, in
2006, kwamen vergeliikbare perceotages.
Het betekent overigens niet dat de seksuele
intimidatie altijd even ernstigvan aard is.In artikelen over het onderzoekvan hetKNMG studentenpanel worden enkele vergaande voor-

beelden genoemd: een plastisch chirurg die
aanbiediom de schaamlippen van een co-assis.
tent te opeÍeren en een arts die naaktfoto's van
zijn maitresse aan een co-as§istentlaat zieníi;;;óf eÀ" opmerkins over het uiterlUk, of
een'grappige' toespeling kunnen als intimidatie opgevat \ryorden en vallen dus binnen het
percèntage. Alle seksueel getinte aandacht die

öngewenit is geldt als intimidatie. Hierbij is de

beleving van de ontvanger cruciaal, die bepaalt
of het wel of niet gewenst is.
In 2012 keek ïNO voor haar rupportagressie
op het werk naar veel meer branches dan alleen
de gezondheidszorg. over seksuele intimidatie
wordt gemeld dat vrouwen en jongeren een relatief grote kans hebben om seksueel geïntimideerd te worden. En dan hebben vrouwelijke
co-assistenten ook nog te maken met een andere risicofactor: veel omgang met'externen', zoals in hun geval patiënten maar voor winkelmedewerkers zijn datklanten. Ook inwerkomgevingen waar relatief weinig vrouwen werken
komt het veel voor, en gemiddeld opgeleiden
hebben er vaker last van dan laag- en hoogopgeleiden. Arbokennisnet noemt in haar dossier
Seksuele intitnidaíde onder meer de horeca, het
onderwijs, de zorg, politie, defensie en financiële dienstverlening als branches waar veel
seksuele intimidatie voorkomt. Exacte percentages voor fionge) vrouwen in de verschillende
branches worden helaas niet genoemd.

Inlotaal heeft

Conclusie

merkingen tijdens medische handelingen. Op
drie staat intimidatie door lichamel§k contact.
De universiteiten van Maastricht en Groningen deden in respectievelijk 201 1 en 2009 onàerzoek onder hun eigen co-assistenten. Uit

Een kwart van de vrouwelijke co-assistenten
heeft te maken met §eksuele intimidatie, kopten veel nieuwssites op basis van onderzoek van
het KNMG studentenpanel. Dergelijke percentages komen ook uit veel andete onderzoeken
naaÍ voren. op co-assistenten zijn veel'risicofactoren' voor seksuele intimidatie van toepassing: veelal vrouwen, jong, en veel omgang met
patiënten. Wij beoordelen de stelling dan ook

Lad van seksuele intimidati e, 17 procentvan al-

LAURAWISMANS

het Maastrichtse onderzoek bleek dat daar 24
procent van de vrouwelijke co-assistenten last-

alswaar.

