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OVERDRACHT

TOEN EN NU

Moedige meiden

O

ver onze verpleegkundigen zijn
tal jaren gewerkt te hebben in ziekenhuizen
we vaak lovend, en dat moet
in Amsterdam en Rotterdam brak in 1914
ook. Kom niet aan onze zorgde Eerste Wereldoorlog uit. Hoewel Nedermensen, het zijn onze helden. Ze zijn de
land neutraal bleef, pakte Rosa, Roosje
steunpilaren van de gezondheid, in zievoor intimi, haar spullen en vertrok naar
kenhuizen, in de zorg thuis en op tal van
het front in België. Daar verpleegde ze geandere plekken. In dat leger van helden,
wonde soldaten in barre omstandigheden.
dat al sinds 1880 voor de samenleving
Op 23 januari 1915 werd Roosje getroﬀen
klaar staat, zijn er met enige regelmaat
door een Duitse granaat en raakte ze zwaar
verpleegkundigen geweest die hun hoofd
gewond. Een dag later, op 24 januari, overboven het maaiveld durfden uit te steken.
leed ze aan haar verwondingen. Het FloMoedige meiden, die er vanuit hun verrence Nightingale Instituut zal op 24 janupleegkundige professie voor kozen zich te
ari 2015, haar 100-ste sterfdag, Roosje
publiekelijk gedenken. Dit doen we in het
mengen in brandhaarden en geweldsconBelgische Ieper. In deze plaats wordt sinds
ﬂicten. Soms lieten ze zich leiden door de
1928 iedere avond om 20.00 uur de Last
hang naar avontuur, soms was hun motiPost geblazen, om de oorlogsslachtoﬀers te
vatie puur het verplegen van gewonde sol- Rosa Vecht (1881-1915)
herdenken. Wij leggen er die avond speciaal voor Roosje
daten. Omdat Nederland geen lange traditie van oorlogeen krans en laten dan ook ons volkslied spelen. Hiermee
voering heeft, zochten deze verpleegsters het front op in
eren wij Roosje Vecht en alle andere dappere Nederlandse
het buitenland. Ver van huis mengden ze zich in het strijdverpleegkundigen die in oorlogen omkwamen.
gewoel en verpleegden gewonden. Zo’n verpleegster was
ook Rosa Vecht. Geboren in 1881 in Elburg in een Joods
Tekst: Nannie Wiegman, directeur Florence Nightingale Instituut,
gezin koos ze voor het beroep van verpleegster. Na een aan- fni.nl @FNInl

Website scant
medisch nieuws

D

e Vlaamse site Gezondheid en
Wetenschaps scant medisch nieuws
op evidence. De site richt zich met
een helder taalgebruik tot patiënten, maar
ook verpleegkundigen en andere zorgprofessionals kunnen ermee aan de slag.
Het Belgisch Centrum voor Evidence-Based
Medicine (CEBAM) richtte een jaar geleden
samen met de Vlaamse overheid de website
op. In de rubriek ‘Gezondheidsnieuws onder
de loep’ wordt dagelijks een medisch nieuwtje gecheckt en de rubriek ‘Patiëntenrichtlijnen’ bundelt adviezen die zorgverstrekkers
kunnen hanteren voor een bepaalde klacht.
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