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Opdracht 2
Ontwikkeling van de 
wijkverpleging 1900-1950 

Welke kenmerken had de wijkverpleging in 
de periode 1900-1950?
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Opdracht 2

Tegenwoordig heet alles thuiszorg: gezinszorg, ouderenzorg, 
kraamzorg, wijkverpleging, huishoudelijke hulp (in de oude 
terminologie). Vroeger was dat heel anders. Een wijkverpleegster  
deed al die taken zelf. In de 19e eeuw ontstond het beroep van 
verpleegster: er kwamen opleidingen voor verpleegsters, die in 
ziekenhuizen werkten, maar ook in de wijken. In de wijk werkten 
wijkverpleegsters vaak in een speciaal kruisgebouw, waar ze ook 
voorlichting gaven en materialen uitleenden.

Instructie

De wijkverpleging van vroeger is een onderdeel van wat nu thuiszorg 
heet. Hoe ontwikkelde de wijkverpleging zich van 1900-1950? 

Bekijk de film Zoevende Zusters en let speciaal op het verhaal van 
Bets. Zoek in de dossiers op de website van het Florence Nightingale 
Instituut naar informatie en lees het blog  
Van 100 zusters naar 1000 wijkverpleegkundigen.

Vul op het werkblad de kenmerken in van de wijkverpleging in de 
periode1900-1950. 

Beantwoord samen de slotvraag. Welke plaats heeft de wijkverpleging 
van vroeger in de thuiszorg van nu? Geef vervolgens je eigen mening. 
Was deze ontwikkeling in jouw ogen positief of niet?
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http://youtu.be/3fCRra07OIY
http://www.fni.nl
http://www.fni.nl
http://www.fni.nl/i/85/van-100-zusters-naar-1-000-wijkverpleegkundigen
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Werkblad

Vul hieronder de kenmerken van de verschillende periodes in.
 

Welke plaats heeft de wijkverpleging van vroeger in de thuiszorg 

van nu? 

Geef je eigen mening met één argument: was deze ontwikkeling 

in jouw ogen positief of niet?

Kenmerken van 

wijkverpleging

1900-1950: Opleiding 

en dienstverband

1900-1950: Wijkverpleeg-

ster werkt nauw samen met

Rond 1900: Heersende 

ziektes

1950: Ziektes en 

medicijnen

1900: Drie taken 

wijkverpleging

1950: Soort patiënten
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