Opdracht 1
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Veranderingen in de
ziekenhuiszorg
Welke veranderingen in ziekenhuiszorg
vinden jullie het belangrijkst en waarom?

HBO

1-2 lesuren

Type opdracht: Kennisverwervend
Leerdoel: Inzicht in continuïteit en veranderingen in het werk
Werkvorm: Rangorde opdracht

Opdracht 1
Verplegen van zieken in een ziekenhuis ziet er tegenwoordig heel
anders uit dan vroeger. Nu ga je kort naar een ziekenhuis om beter te
worden. Rond 1850 werden de meeste zieken gewoon thuis verzorgd.
Toen gingen alleen arme zieken en mensen met een besmettelijke
ziekte zoals pokken of builenpest naar een gasthuis om verzorgd te
worden. Meestal stierven ze daar. Tegenwoordig noemen we
instellingen, waar terminaal zieken worden verpleegd, hospices.
De voorlopers van de huidige ziekenhuizen ontstonden pas tegen het
eind van de 19e eeuw. In ruim een eeuw tijd is in de ziekenhuiszorg
veel veranderd. Jullie gaan in tweetallen deze veranderingen ordenen.
Welke veranderingen vinden jullie, vooral voor patiënten, de
belangrijkste en waarom?
Instructie
Jullie maken deze opdracht in tweetallen en gaan informatie
opzoeken over veranderde zorg in ziekenhuizen tussen ongeveer
1850 en nu.
Op het werkblad staan 8 veranderingen genoemd. Hierover gaan jullie
extra informatie zoeken in de dossiers die op de website van het
Florence Nightingale Instituut staan. Daarna gaan jullie samen
bepalen welke veranderingen in de ziekenhuiszorg voor patiënten
de belangrijkste verandering waren.
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Bij deze opdracht gaat het niet zozeer om de keuzes die jullie maken,
maar vooral om de argumenten die jullie gebruiken voor je keuze.
Leg dus goed uit waarom jullie de rangordetabel zo hebben ingevuld.

Werkblad
Veranderingen in de ziekenhuiszorg
1 Bekijk de 8 veranderingen (A t/m H) in de ziekenhuiszorg van
1850 tot nu.
2 Werk eerst individueel. Verdeel in onderling overleg de
veranderingen. Ieder zoekt apart meer informatie over 4
veranderingen op de website van het Florence Nightingale
Instituut.
3 Wissel de gevonden informatie uit met je collega. Zet vervolgens
samen kruisjes bij de veranderingen die jullie erg belangrijk
vinden. Het gaat om veranderingen in de ziekenhuiszorg voor de
patiënt.
4 Schrijf de belangrijkste 3 veranderingen in de rangordetabel.
De belangrijkste bovenaan. Jullie mogen er ook 5 noemen. Leg
onder dit schema uit waarom jullie de bovenste verandering het
belangrijkst vinden. De argumenten zijn belangrijker dan de keuze
die jullie maken.
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Kies uit de volgende veranderingen en vul de rangordetabel in
A In gasthuizen verplegen religieuze en lekenverpleegsters armen en
mensen met besmettelijke ziekten.
B Er komen protestantse, katholieke en lekenziekenhuizen met
opleidingen voor verpleegsters.
C De ziekenhuiszorg verandert door kennis over bacteriën,
hygiënisch werken en uitvindingen zoals röntgenstraling. Patiënten
kunnen in ziekenhuizen genezen.
D Ziekenhuizen krijgen operatiekamers, waar artsen rijke patiënten
gaan opereren.
E Zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s krijgen speciale
medische zorg.
F In speciale ziekenhuizen zoals sanatoria worden mensen met
tuberculose langdurig verzorgd door artsen en verpleegsters met
een erkende opleiding.
G Door nieuwe medicijnen, zoals antibiotica, worden infectieziekten
effectief bestreden.
H Ziekenhuizen krijgen aparte afdelingen zoals Intensive Care en
Cardiologie met gespecialiseerde apparatuur, opgeleide artsen en
verpleegkundigen.

Rangordetabel
1
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3
4
5
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We hebben gekozen voor de belangrijkste verandering bovenaan,
omdat:

