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Introductie

• MLitt History of Medicine

• Coschappen



De Eerste Wereldoorlog

• Immense impact op de 
maatschappij en de wetenschap

• Beeld van de vrouwelijke 
verpleegkundige alom bekend

• Maar wisten jullie al van deze 
groep vrouwelijke artsen die zich 
inzette voor de Britse 
bondgenoten? 

Achtergrondinformatie

Een verpleegkundige neemt de temperatuur op van een gewonde
soldaat, Thessaloniki 1916. © IWM (Q 32078)



De eerste vrouwelijke artsen in Groot-Brittannië 

• In Nederland: Aletta Jacobs 1879

• Elizabeth Blackwell 1849 (VS)

• Elizabeth Garrett Anderson 1865 (Society of Apothecaries)

• University of Edinburgh accepteerde geneeskundestudentes in 
1869

• Oprichting London School of Medicine for Women 1874

• The Medical Act 1876

• Sophie Jex-Blake 1877 (Bern en Royal College of Ireland) 

• Marion Gilchrist 1894 (University of Glasgow)

Achtergrondinformatie



De eerste vrouwelijke artsen in Groot-Brittannië 

• Ca. 500 vrouwelijke artsen geregistreerd in 1914

• Sterke groei tijdens de oorlogsjaren

• Ook de London Teaching Hospitals openden hun deuren voor 
vrouwen

• Werkgelegenheid thuis en aan het front

Achtergrondinformatie



The National Union of Women’s Suffrage Societies

• Opgericht in 1897 onder leiding van Millicent
Fawcett

• Suffragists: vredig strijden voor het 
vrouwenkiesrecht

• Beschouwden de uitbraak van de Eerste 
Wereldoorlog als een unieke kans om zich te 
bewijzen als volwaardige staatsburgers die 
het stemrecht verdienden

• Staken campagnes en focussen op de oorlog

Achtergrondinformatie



Oprichting van de Scottish Women’s Hospitals

• Elsie Inglis (1864-1917), gynaecoloog en suffragist

• Financiële steun van de NUWSS

• Aanbod van twee units aan de British War Office

• “My good lady, go home and sit still”

• Britse bondgenoten

De Scottish Women’s Hospitals



De Scottish Women’s Hospitals

• 14 veldhospitalen en enkele 
veldkeukens

• Commissies in Edinburgh en London

• Ca. 1500 vrijwilligers uitgezonden
• 127 chauffeuses

• 449 verpleegkundigen

• 474 orderlies

• 104 vrouwelijke artsen 

• 31 mannen

De Scottish Women’s Hospitals



Calais 1914-1915

• Dr Alice Hutchinson

• 2 artsen, 10 verpleegkundigen en een chauffeur

• Belgische vluchtelingen in Calais

• Buiktyfus epidemie

De Scottish Women’s Hospitals



Royaumont 1915-1919

• Dr Frances Ivens

• 600 bedden en 16 artsen

• Croix Rouge

• Villers-Cotterêts

• Publicaties over gangreen

• 10.681 mensen behandeld:
• 8.752 militairen
• Met name chirurgisch werk
• 159 overleden

De Scottish Women’s Hospitals



The Girton and Newnham Unit 1915-1919

• Dr Louise McIlroy

• L’Armée d’Orient; Troyes, Guevgueli
en Thessaloniki

• 6.497 mensen behandeld:
• 2.733 chirurgisch

• 3.764 medisch  1.714 malaria

• Orthopedische rehabilitatie kliniek 

• Tandarts

De Scottish Women’s Hospitals



Servië, Roemenië en Rusland

• Verschillende units

• Dr Elsie Inglis zelf

• The Great Retreat

• Oorlogsgevangenen

De Scottish Women’s Hospitals

Op de vlucht voor het binnenvallende Oostenrijkse leger, 1915. © IWM (Q 112236)



Corsica en Sallanches

• Voor Servische vluchtelingen



De wapenstilstand

• In 1919 sloten de laatste ziekenhuizen hun deuren

• Terugkeer naar vooroorlogse situatie, een enkeling bleef achter

• 134 militaire onderscheidingen van Britse, Franse, Belgische, 
Servische en Russische overheden

• 3 OBE’s



“My dears, if you are succesful over this work, you
will have carried women’s profession forward a 
hundred years.”

- Elizabeth Garrett Anderson, 1914



Hoe beïnvloedde de ervaringen opgedaan tijdens de 
Eerste Wereldoorlog de carrières van deze bijzondere 
groep vrouwelijke artsen?  

• Waren ze succesvol?

• Bleven ze mannen behandelen?

• Werden ze chirurg? 



Onderzoeksopzet

• Retrospectieve cohort studie

• 92 + 6 vrouwen 
geïncludeerd

• Primaire bronnen:
• Medische publicaties

• Overlijdensberichten

• Biografieën 

• Medical directory



Het cohort

• 98 vrouwelijke artsen

• 50/50 Engels en Schots

• Gestudeerd aan de universiteiten van London (32), Edinburgh 
(24) en Glasgow (17)



Uitgangsmaten

• Welke specialismen

• Mate van succes
• Onderscheidingen

• Fellowships

• Consultant posities

• Professors

• Tweede Wereldoorlog

• Persoonlijke invloeden



Naoorlogse carrières: trends

• Van alles wat

• Initieel meerdere ziekenhuisaanstellingen tegelijk

• Met name vrouwen- & kinderengeneeskunde, tropische 
geneeskunde en public health

• Minder populaire posities in de koloniën, psychiatrische 
instellingen, sanatoria en armenhuizen

• Levenslang als assistent

Resultaten



Naoorlogse carrières: onderscheidingen

• Nog eens 10 Order of the British Empire
• 5 Officer (OBE)

• 2 Dame (DBE)

• 3 Commander (CBE)

• 3 Kaisar-i-Hind medailles voor missionariswerk in India

Resultaten



Naoorlogse carrières: fellowships

• 34/98 werden fellows

• 15 Royal Society of Medicine

• 6 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

• 6 Society for Medical Officers of Health

 Niemand bij de Royal Colleges of Physicians/Surgeons London

 Gynaecologie/verloskunde en public health het meest frequent

Resultaten



Naoorlogse carrières: consultant posities

• 15/98 vrouwen

• 10 van hen als gynaecoloog/verloskundige

• De overige 5 als radioloog, psychiater, oogarts, patholoog en 
dermatoloog

 Niemand als internist of chirurg

Resultaten



Naoorlogse carrières: professors

• Dr Louise McIlroy; eerste van Engeland in 1921

• Dr Margaret Fairlie; eerste van Schotland in 1940

 Beiden werden professor in de gynaecologie en verloskunde

Resultaten



Naoorlogse carrières: Tweede Wereldoorlog

• 18/80 actief tijdens WW2

• 15 van hen als arts

• Eén als luitenant van de RAMC in Palestina

• De rest bij het Rode Kruis of in een Brits ziekenhuis

Resultaten



Naoorlogse carrières: op persoonlijk niveau

• Naoorlogse MD’s
1. Malaria in de Balkans

2. De behandeling van gangreen

• Royaumont Association

• Mentorschap

• 6 medisch studenten, waarvan 1 radioloog

Resultaten



Conclusie

• Meerderheid specialiseerde in vrouwen- & kindergeneeskunde, 
tropische geneeskunde en public health

• Een selecte groep excelleerde binnen de gynaecologie

• Niemand werd algemeen internist of chirurg



Conclusie

• Excelleren binnen de niche van wat destijds acceptabel was voor 
vrouwen

• Bouwden voort op veelbelovende vooroorlogse carrières

 Oorlogservaring zal precies niet hebben bijgedragen aan een 
succesvolle carrière binnen de gynaecologie



Conclusie

De Eerste Wereldoorlog had een grote impact op deze groep van 

dappere en vooruitstrevende vrouwelijke artsen, met name op 

persoonlijk niveau. Desalniettemin heeft deze niet kunnen zorgen 

voor blijvende verbeteringen voor de situatie van vrouwelijke artsen 

in het algemeen. 



Tot slot

• The Representation of the People Act 1918 gaf bepaalde vrouwen 
ouder dan 30 jaar het stemrecht

• Meeste London Teaching Hospitals sloten hun deuren weer voor 
vrouwen

• Er was nog een lange weg te gaan voor vrouwen binnen de 
geneeskunde
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