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Omstreeks 1900 Omstreeks 1950 Omstreeks 2000 
Een belangrijke taak van de 
wijkverpleegster rond 1900 was 
voorlichting geven over hygiëne, 
luchten van huizen en het wassen 
van de lakens. 
 
De wijkverpleegster stelde toen 
ook diagnoses. Zij lichtte arts, 
ziekenhuis of kraamzorg in en 
verwees door, bijvoorbeeld naar 
de tuberculosebestrijding. 
 
Wijkverpleegsters waren opgeleid 
in ziekenhuizen maar kozen ervoor 
om mensen thuis te verplegen en 
bijvoorbeeld medicijnen te geven. 
Nazorg bij operaties vond rond 
1900 plaats in het ziekenhuis.  
Patiënten bleven daar ook 
vanwege de hygiënische situatie 
tot zij volledig waren hersteld. 
 
Rond 1900 bepaalden doktoren 
wat er moest gebeuren en 
verpleegsters voerden die taken 
uit.  

De wijkverpleegsters gingen 
rond 1950 nog steeds bij de 
mensen thuis langs om 
patiënten te verplegen, 
injecties en medicijnen te 
geven. 
 
Zij beoordeelden ook of er in 
huis een gezinsverzorgster of 
een kraamverzorgster moest 
komen. De wijkverpleegster 
zorgde er dus voor dat het 
werk dat moest gebeuren 
gedaan werd. 
 
Diagnoses stellen werd steeds 
vaker door doktoren gedaan. 
Voorlichting geven was nog 
steeds een belangrijke taak 
voor de wijkverpleegster. 

Wijkverpleegsters worden sinds 1970 
wijkverpleegkundigen genoemd. In 
2000 komen zij nog steeds bij mensen 
aan huis om hen te verplegen, injecties 
en medicijnen te geven. 
 
Tegenwoordig hebben 
wijkverpleegkundigen een centrale rol 
in de zorg aan huis. Zij behandelen niet 
alles zelf, maar nemen contact op met 
andere hulpverleners als zij problemen 
signaleren. 
De nazorg van patiënten na een 
operatie is nog steeds in handen van 
de wijkverpleegkundige die de zorg 
thuis overneemt. 
 
De traditionele gezinsverzorgster heeft 
plaatsgemaakt voor gespecialiseerde 
verzorgenden. Tegenwoordig is er 
nauwe samenwerking in teamverband 
tussen verschillende professionals 
zoals wijkverpleegkundigen, 
verzorgenden en kraamverzorgenden. 
Wijkverpleegkundigen geven nog 
steeds voorlichting over hygiëne en 
leefstijl. 
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Eerste indruk 
Deze opdracht geeft slechts een eerste indruk van veel meer en uitgebreider educatief materiaal dat 
komend najaar op een apart deel van de website toegankelijk wordt voor docenten en studenten, met  
ruimte voor eigen inbreng van studenten, interactie in de klas en voor docenten een toolkit met 
werkmaterialen inclusief antwoordmodellen. 
 
 


