Opdracht 4

Tweetal

Veranderingen in de
ziekenhuisverpleging
Hoe veranderde het werk van een
verpleegkundige door de eeuwen heen?

HBO

1-2 lesuren

Type opdracht: Kennisverwervend
Leerdoel: Oorzaken van veranderingen begrijpen
Werkvorm: Oorzaak-gevolg schema maken

Opdracht 4
Ziekenhuisverpleging is tegenwoordig heel anders dan vroeger.
Rond 1800 bestond het vak verplegen niet eens. Wie ziek was, bleef
thuis en werd verzorgd door moeder. Alleen arme zieken of mensen
met besmettelijke ziektes zoals pokken of builenpest gingen naar
gasthuizen om verpleegd te worden tot ze stierven. Meestal verpleegden
religieuze vrouwen hen uit naastenliefde. Voorlopers van de huidige
ziekenhuizen ontstonden pas tegen het eind van de 19e eeuw.
De vraag naar deskundige verpleegsters, zoals zij toen nog heetten,
nam daardoor toe. Tegenwoordig krijgen verpleegkundigen een
erkende opleiding en zijn er talloze manieren om je te specialiseren.
Jullie gaan uitzoeken wat er sinds 1880 veranderde.
Instructie
Bekijk in tweetallen het werk van verpleegkundigen op drie momenten
in de tijd (1880, 1920 en 1950) en vergelijk die met de ziekenhuis
verpleging van nu.
Zoek in de dossiers op de website van het Florence Nightingale
Instituut naar informatie. Gebruik hiervoor de volgende
themadossiers:
• Verplegen in het ziekenhuis
• Tijdlijn van de zorg voor een overzicht van de verpleging door de
jaren heen.
• Hall of fame voor een aantal persoonlijke verhalen van verpleegsters
en verpleegkundigen uit verschillende periodes.
Overleg samen en vul met de gevonden informatie het schema op het
werkblad in. Zo krijgen jullie inzicht in de veranderingen die de
verpleging in het ziekenhuis de afgelopen eeuw heeft doorgemaakt en
in de mogelijkheden en beperkingen in die tijd.
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Vul als laatste jullie gezamenlijke mening in over de vraag: in welke van
de periodes zouden jullie het liefst gewerkt hebben en waarom?

Werkblad
Mogelijkheden Beperkingen
voor
bij verpleging
verpleging in
in ziekenhuis
ziekenhuis

Inhoud van
het werk
ziekenhuisverpleegster

Gevolgen:
veranderingen
voor het werk
van de
verpleegster

1880

1920

1950
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Heden

3

© Florence Nightingale Instituut

In welke van de drie historische periodes zouden jullie het liefst
gewerkt hebben en waarom?

