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Voorwoord

Wie zijn verleden niet kent, kent zichzelf niet en loopt het risico om in oude fouten
te vervallen. Daarom is het zinvol om terug te kijken naar de ontwikkeling van de
wet- en regelgeving in de verpleging.
Het jaar 2021 is een goede aanleiding voor zo’n terugblik, want dan is het
precies een eeuw geleden dat de Wet tot wettelijke bescherming van het diploma
voor ziekenverpleging werd aangenomen. Het jaartal 1921 markeert dan ook het
begin van honderd jaar wet- en regelgeving in de verpleging.
Van Verpleegster tot Verpleegkundige heeft primair tot doel om deze wet- en regelgeving te ontsluiten en toegankelijk te maken voor een breder publiek.
Langs deze weg krijgt de lezer bovendien een fascinerende inkijk in de recente
geschiedenis van het verpleegkundig beroep. Hierbij wordt nadrukkelijk een brug
geslagen tussen het verleden en de actualiteit.
Daarom is dit boek uitermate geschikt om verpleegkundigen in opleiding kennis
te laten maken met hun toekomstig beroep, zowel vanuit een juridisch als vanuit
een historisch perspectief.
Mede dankzij de combinatie met het online te raadplegen en gratis te downloaden
digitaal archief is van Verpleegster tot Verpleegkundige een uniek naslagwerk geworden. Dit archief geeft de lezer namelijk direct toegang tot de complete verpleegkundige wet- en regelgeving van de afgelopen honderd jaar, alsook tot het merendeel van alle bronnen die voor dit boek gebruikt zijn.
Rest mij om dank te zeggen voor de hulp en de adviezen bij het schrijven van dit
boek, in het bijzonder van Nannie Wiegman, Cecile aan de Stegge, Caroline van
Mierlo en Wim Speets.
Voor de illustraties ben ik veel dank verschuldigd aan Ida van Deth van de
Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (verpleegkundigerfgoed.nl) en Hugo
Schalkwijk van het Historisch College FNI van V&VN (fni.nl).

Rob van der Peet
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Leeswijzer

Dit boek bestaat uit drie delen en een epiloog. Het eerste deel gaat over de Wet tot
Wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging (1921), het tweede
deel over de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (1977) en
het derde deel over de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, beter
bekend als de Wet BIG (1993). In de epiloog blikken we terug op het probleem van
de deskundigheids-, opleidings- en functieniveaus in de verpleging, alsook op de
poging om de onderlinge verschillen wettelijk te verankeren (BIG II).
Op het eerste gezicht lijkt dit alles misschien taaie juridische kost (in de praktijk
valt dit reuze mee), maar dat verandert al snel in een even boeiende als leerzame
ontdekkingsreis door de geschiedenis van de verpleging, zeker in combinatie met
de overvloed aan bronnenmateriaal uit het digitaal archief dat bij dit boek hoort.

Inhoud en achtergronden van de wetten
In elk deel introduceert het eerste hoofdstuk de wet waar dat deel over gaat, alsook
wat – verpleegkundig gezien – het belangrijkste doel van de wet was, te weten:
- de wettelijke bescherming van één titel en twee diploma’s (hoofdstuk 1)
- de wettelijke bescherming van vijf diploma’s en één titel (hoofdstuk 4)
- de invoering van het wettelijk tuchtrecht voor verpleegkundigen (hoofdstuk 7).
Deze hoofdstukken moeten worden gelezen als een eerste kennismaking met zowel
de inhoud als de achtergronden van de drie wetten.
Wat voor wetten in het algemeen geldt, geldt ook voor deze wetten. In de eerste
plaats gaat de wetgever niet veel verder dan het vastleggen en laten voortleven van
wat in de praktijk al gegroeid is. In de tweede plaats helpen wetten niet alleen
bestaande problemen de wereld uit, maar roepen zij ook weer nieuwe problemen
op.
Zo resulteert de wet van 1921 weliswaar in de wettelijke bescherming van één
titel en twee diploma’s (A en B), maar de horizontale differentiatie tussen de gewone ziekenverpleging en de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen heeft
twee ongewenste neveneffecten. In de eerste plaats identificeren verplegenden zich
niet zozeer met hun beroep als wel met het veld van de gezondheidszorg of de
instelling waar ze werkzaam zijn. In de tweede plaats leidt de horizontale differentiatie tot het stapelen van diploma’s, want wie vooruit wil komen in de verpleging
moet telkens terug naar de schoolbanken.
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Voor de wet van 1977 – in feite een wijziging van de wet uit 1921 – geldt
mutatis mutandis hetzelfde. Bij deze wijziging wordt de wettelijke bescherming
uitgebreid tot vijf diploma’s (A, B, Z, mbov, hbov). Hierdoor ontstaan twee nieuwe
problemen, in eerste instantie de samenwerking tussen vijf groepen die op liefst vijf
verschillende manieren zijn opgeleid maar zich allemaal verpleegkundige mogen
noemen en pas in tweede instantie het onderscheid tussen twee deskundigheidsniveaus in de verpleging (één beroep en twee deskundigheidsniveaus).
Hoewel de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg vanwege de
invoering van het wettelijk tuchtrecht een belangrijke mijlpaal is in de geschiedenis
van de verpleging, is er toch nog een probleem. De Wet BIG gaat uit van één,
ongedeeld verpleegkundig beroep, maar vanwege de afschaffing van het inserviceonderwijs komt er een nieuw opleidingsstelsel waarin verpleegkundigen voor twee
verschillende kwalificatieniveaus worden opgeleid (één beroep en twee opleidingsniveaus).

Parlementaire behandeling
Het tweede hoofdstuk van elk deel gaat over de parlementaire behandeling van de
wet, oftewel over het proces dat begint met de indiening van een wetsontwerp bij de
Tweede Kamer en uitmondt in de publicatie van de wet in het Staatsblad.
Nadat een wetsvoorstel voldoende is voorbereid en door de ministerraad is goedgekeurd, ontvangt de Tweede Kamer de volgende stukken:
- de Koninklijke Boodschap waarin de Koning het wetsvoorstel aan de Tweede
Kamer aanbiedt
- het wetsontwerp, oftewel de tekst van de wet
- de Memorie van Toelichting waarin de minister een nadere uitleg geeft over het
wetsvoorstel (in het algemeen en artikelsgewijs)
- het advies van de Raad van State die heeft beoordeeld of het wetsvoorstel uit te
voeren is en of het wetsvoorstel misschien in strijd is met de Grondwet.
In de Tweede Kamer wordt het voorstel eerst schriftelijk behandeld door een gespecialiseerde commissie die het Voorlopig Verslag opstelt waarop de minister kan
reageren met zijn Memorie van Antwoord.
Vervolgens wordt het wetsvoorstel plenair behandeld. Na het Kamerdebat volgt
eerst de stemming over de ingediende wijzigingsvoorstellen (Amendementen) en
daarna over het hele wetsvoorstel.
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Is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen, dan gaat het naar de
Eerste Kamer. Daar wordt het wetsvoorstel – net als in de Tweede Kamer – eerst
behandeld door een gespecialiseerde commissie die het Voorlopig Verslag opstelt
waarop de minister kan reageren met zijn Memorie van Antwoord.
Daarna volgt het plenaire debat en wordt er gestemd. De Eerste Kamer mag het
wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen. De Eerste Kamer mag het wetsvoorstel niet wijzigen. Eerste Kamerleden hebben namelijk geen recht van amendement
(wijziging).
Nadat de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel hebben aangenomen, ondertekenen de Koning en de verantwoordelijke minister(s) de wettekst en kan de wet,
na publicatie in het Staatsblad, in werking treden. Het precieze tijdstip waarop een
wet in werking treedt, kan in de wet zelf staan. Maar in de wet kan ook worden
bepaald dat dit tijdstip later in een afzonderlijk koninklijk besluit (KB) wordt
vastgesteld. Dit KB wordt in het Staatsblad gepubliceerd.
Alle Kamerstukken en Kamerdebatten, behorend bij de parlementaire behandeling
van de wet van 1921 en van 1971, zijn integraal in dit boek opgenomen (resp. in
hoofdstuk 2 en 5), alsook in het digitaal archief.
Omdat de beschikbare ruimte niet toelaat om dit ook bij de Wet BIG te doen,
geeft het boek slechts een overzicht van de betreffende Kamerstukken en Kamerdebatten (hoofdstuk 8.1) en zijn de bijbehorende documenten zelf alleen in het digitaal archief te raadplegen. Hetzelfde geldt voor de parlementaire behandeling van
een aantal latere wijzigingen van de Wet BIG die betrekking hebben op:
- de regionaal gespreide inwerkingtreding (hoofdstuk 8.2)
- de periodieke registratie (hoofdstuk 8.3)
- de voorschrijfbevoegdheid van verpleegkundigen (hoofdstuk 8.4)
- de experimenteerberoepen (hoofdstuk 8.5)
- de zelfstandige bevoegdheid van verpleegkundig specialisten (hoofdstuk 8.6).

Besluiten en regelingen
Het derde hoofdstuk van elk deel geeft een overzicht van alle besluiten en regelingen die voortvloeien uit de wet waar dat deel over gaat.
Bij de drie wetten in dit boek gaat het telkens om een kaderwet, oftewel een
raamwet. Een kaderwet bepaalt voornamelijk wát er geregeld moet worden, maar
bevat zelf relatief weinig of geen gedetailleerde regels. Deze worden uitgewerkt in
nadere besluiten en regelingen die worden gepubliceerd in De Nederlandse Staats-
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courant. Dit is een uitgave van de Nederlandse regering waarin algemeen verbindende voorschriften worden gepubliceerd die niet in het Staatsblad worden gepubliceerd.
Het voordeel van een kaderwet is dat besluiten en regelingen soepel en snel aan
veranderde omstandigheden kunnen worden aangepast zonder dat een ingrijpende
wetswijziging of een tijdrovende parlementaire behandeling nodig is. Het nadeel
van een kaderwet is dat die besluiten en regelingen soms zo vaak gewijzigd worden
dat door de bomen het bos niet meer te zien is.
Teneinde deze besluiten en regelingen te ontsluiten en toegankelijk te maken geeft
het derde hoofdstuk van elk deel een compleet overzicht van de besluiten en regelingen waarmee uitvoering is gegeven aan de wet waar dat deel over gaat. De teksten van al deze besluiten en regelingen (bijna 400 stuks in totaal) zijn alleen in het
digitaal archief te raadplegen.
Bij de wet van 1921 (hoofdstuk 3) en 1977 (hoofdstuk 6) hebben deze besluiten
en regelingen betrekking op:
- de aantekeningen
- de opleidingsregelingen, het examen en het diploma
- de erkenning van buitenlandse diploma’s
- de onderscheidingstekens (insignes)
- de registratie
- de erkenning van diploma’s verkregen voordat de wet in werking treedt (overgangsregeling)
- het toezicht
- de inwerkingtreding van de wet.
Bij de Wet BIG (hoofdstuk 9) is een selectie gemaakt van wetswijzigingen, besluiten en regelingen die relevant zijn voor de verpleging en betrekking hebben op:
- de registratie
- de periodieke registratie
- de specialismen verpleegkunde
- de opleidingseisen verpleegkundige
- de verzorgende in de individuele gezondheidszorg
- de voorschrijfbevoegdheid van verpleegkundigen
- de zelfstandige bevoegdheid van verpleegkundig specialisten
- de functionele zelfstandigheid
- de buitenslands gediplomeerden
- het tuchtrecht
- de inwerkingtreding van de wet.
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De epiloog
Waar we in 1921 zijn begonnen met een horizontale differentiatie tussen de gewone
ziekenverpleging en de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen, daar kennen
we anno 2021 een verticale differentiatie tussen hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen. Hiermee is de verpleegkundige de enige beroepsbeoefenaar die zich met
een basisopleiding op mbo-niveau in het BIG-register kan inschrijven. Daarnaast is
onduidelijk op welke punten verpleegkundigen met een hbo- en een mbo-opleiding
zich van elkaar onderscheiden want in de praktijk doen ze vaak precies hetzelfde
werk.
In het afgelopen decennium is een poging gedaan om dit probleem voor eens en
voor altijd uit de wereld te helpen, deels door het deskundigheidsgebied van de
verpleegkundige te actualiseren en deels door het beroep van regieverpleegkundige te introduceren. Wellicht is deze kwestie nog te actueel om onderwerp van
geschiedschrijving te zijn. Daarom geeft de epiloog slechts een chronologisch overzicht van de adviezen, beleidsnota’s, rapporten en Kamerstukken waarmee de lezer
voor zichzelf een beeld kan vormen van wat zich in het afgelopen decennium heeft
afgespeeld.

Bijlagen
De bijlagen omvatten vier onderdelen die een waardevolle aanvulling vormen op
dit boek.
De eerste bijlage geeft een compleet overzicht van alle primaire bronnen die
voor dit boek gebruikt zijn.
Voor degenen die behalve in de wet- en regelgeving ook in de geschiedschrijving over het verpleegkundig beroep geïnteresseerd zijn geeft de tweede bijlage een
overzicht van de belangrijkste secundaire bronnen.
De derde bijlage geeft een viertal tijdlijnen in de geschiedenis van de wet- en
regelgeving weer, te weten van:
- de diploma’s
- de aantekeningen
- de onderscheidingstekens
- de praktijkopleidingsboekjes.
Omdat de Wet op de ziekenverzorger en ziekenverzorgster elders in het boek
nergens goed bij past maar er vanuit een oogpunt van volledigheid wel degelijk bij
hoort, geeft de vierde bijlage een overzicht van de parlementaire behandeling van
deze wet.
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Digitaal archief
In het digitaal archief zijn de pdf-bestanden te vinden van:
- de gebruikte bronnen voor zover die in digitale vorm beschikbaar zijn (de
voetnoten in hoofdstuk 1, 4, 7 en 10)
- de parlementaire documenten (hoofdstuk 2, 5 en 8)
- de wetten (hoofdstuk 9), besluiten en regelingen (hoofdstuk 3, 6 en 9)
- de primaire bronnen, voor zover die in digitale vorm beschikbaar zijn (bijlage 1)
- de secundaire bronnen, voor zover die in digitale vorm beschikbaar zijn (bijlage
2)
- de bronnen in de tijdlijnen (bijlage 3)
- de parlementaire documenten inzake de Wet op de ziekenverzorger en ziekenverzorgster (bijlage 4).
Het digitaal archief is online (www.robvanderpeet.com) te raadplegen en gratis te
downloaden.

Tot slot
In de honderd jaar tussen 1921 en 2021 is er veel veranderd in de Nederlandse taal.
Denk bijvoorbeeld aan de spellingsregels, het gebruik van komma’s en puntkomma’s, wel of geen hoofdletters, enzovoorts. Om geen afbreuk te doen aan het
karakter van de historische teksten en omdat deze teksten zonder aanpassingen voor
de hedendaagse lezer nog gemakkelijk te begrijpen zijn, zijn de bronteksten onveranderd gelaten.
In dit boek wordt afwisselend gebruik gemaakt van de begrippen verpleegster/
verpleegkundige. Dit is geen kwestie van slordigheid, maar is ingegeven door de
wet van 1977, waarin de titel van verpleegster/verpleger werd vervangen door de
titel van verpleegkundige, een titel die overigens al vanaf 1967 in de wet- en regelgeving werd gebruikt, maar hierover later meer.
Verplegen was en is nog altijd een vrouwenberoep. Binnen de beroepsgroep
vormen mannen weliswaar een groeiende minderheid, maar vrouwen zijn nog altijd
in de meerderheid. Omwille van de leesbaarheid gebruiken we in dit boek ‘zij’ in
plaats van ‘hij/zij’ en ‘haar’ in plaats van ‘zijn/haar’.
.

1921
Wet tot Wettelijke bescherming
van het diploma voor ziekenverpleging

1
Eén titel, twee diploma’s

Wanneer het verplegend personeel zich niet alleen uit een zuiver materialistisch oogpunt, maar ook uit een beginsel van toewijding aan zijn taak
geeft, dan zal het in dit wetsontwerp een practische bescherming van zijn
arbeid vinden.1
Wie in de eerste helft van de negentiende eeuw ziek is, blijft gewoon thuis en wordt
door de eigen familie of ingehuurd personeel verzorgd. Die zorg is dan nog zo eenvoudig dat hier geen opleiding voor nodig is. Vanaf 1830 komt hier langzaam maar
zeker verandering in. Neutrale pleegzusters, protestantse diaconessen en katholieke
zusters begeven zich steeds vaker op het terrein van de verpleging. De verpleging
vereist weinig opleiding en is vooral gericht op de thuisverpleging. Naarmate deze
vroegste verpleegsters meer succes boeken, neemt de vraag toe en begint de samenleving te wennen aan de ‘verpleegster’.
In de tweede helft van de negentiende eeuw zijn er als gevolg van medische ontdekkingen steeds meer beter opgeleide verpleegsters nodig. Vooral de Wet op de
besmettelijke ziekten van 1872 stimuleert het opleiden van verpleegsters. Om te
waarborgen dat deze wet goed wordt uitgevoerd, richt de Geneeskundige Raad voor
Noord-Holland op initiatief van de geneeskundig inspecteur, dr. J. Penn, in 1875 de
Noord-Hollandsche Vereeniging “Het Witte Kruis” op. Behalve met de hulpverlening bij besmettelijke ziekten en het uitlenen van medische hulpmiddelen
houdt de vereniging zich ook bezig met het opleiden van verpleegsters en desinfecteurs.
Vanaf 1880 gaan steeds meer ziekenhuizen en ‘krankzinnigengestichten’ zelf
verpleegsters en verplegers opleiden. In 1883 start het Buitengasthuis in Amsterdam de eerste opleiding voor ziekenverpleging. Negen jaar later worden in het
Haagse Gesticht aan het Slijkeinde de eerste diploma’s in de verpleging van krankzinnigen uitgereikt.
Daarna gaan steeds meer verenigingen, ziekenhuizen en krankzinnigeninrich1

J. G. Scheurer, arts en lid van de Tweede Kamer van 1911 tot 1928. In: Handelingen
e
der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-1921, blz. 1830-1840, 64 vergadering – 16 maart
1921. Zie ook hoofdstuk 2.9 in dit boek.
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tingen ertoe over om verpleegsters, maar ook verplegers, op te leiden, examens af te
nemen en diploma’s uit te reiken. Vooralsnog is er weinig uniformiteit tussen deze
opleidingen en verschilt het niveau per instelling. Worden verplegenden aanvankelijk vooral uit de betere kringen gerekruteerd, al spoedig is de vraag zo groot dat
ziekenhuizen de opleidingseisen naar beneden bijstellen om aan de vraag te kunnen
voldoen. De belangrijkste toelatingseis is enige vaardigheid in lezen, schrijven en
rekenen. Tijdens de opleiding worden de leerlingen vooral afgerekend op hun attitude. Verplegen is een zaak van toewijding, waarbij de leerling niet geacht wordt
zelf na te denken. Bovendien zijn de arbeidsomstandigheden ronduit slecht: lange
werkdagen, slechte voeding, slechte huisvesting, lage salarissen en feodale gezagsverhoudingen. Dit alles onder het motto dat “wie klaagt geen goede verpleegster
is.”2
In 1900 wordt de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van
Verpleegsters en Verplegers Nosokómos (letterlijk: verpleger) opgericht. Behalve
voor betere arbeidsvoorwaarden ijvert deze kleine maar zeer actieve vereniging ook
voor een betere opleiding. Met haar streven naar één staatsdiploma en één vakschool voor ziekenverpleging roept Nosokómos veel verzet op, met name bij de
veel grotere en invloedrijkere Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging die al
sinds 1893 bestaat. Deze bond telt behalve verplegenden ook veel artsen en directeuren onder haar leden en geeft de voorkeur aan de eigen opleidings- en examenregeling. In 1907 stuurt Nosokómos een adres aan de minister van Binnenlandse
Zaken, mr. Pieter Rink, waarin onder andere gesteld wordt:
. . . dat het meer en meer wenselijk blijkt, dat ook verpleegsters en verplegers
voor eene daarvoor bevoegde en door den Staat aangestelde commissie blijk
geven eene voldoende opleiding te hebben genoten, zodat het diploma, dat
na afgelegd examen wordt uitgereikt, aan het publiek een zekeren waarborg
geeft van de kennis en bekwaamheid van de geëxamineerden, terwijl het
niet-bezitten van zulk een Staatsdiploma onbevoegden moet beletten zich als
verpleegster of verpleger uit te geven.3
Naar aanleiding van dit adres laat minister Rink door de Centrale Gezondheidsraad
een onderzoek instellen naar de misstanden in de ziekenverpleging. Volgens het in
1911 verschenen onderzoeksrapport Opleiding en examens van verplegenden hebben de misstanden niet zozeer te maken met de opleiding als wel met de arbeids2
3

Querido, A. (1966) Het Wilhelmina Gasthuis. De Tijdstroom, Lochem.
Centrale Gezondheidsraad (1911) Opleiding en examens van verplegenden. Bijlage IV:
Adressen enz., der requesteerende vereenigingen. Gebr. Bellinfante, ‘s-Gravenhage.
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voorwaarden van gediplomeerde verplegenden (lage lonen, lange werkdagen en
weinig promotiekansen). De conclusies van het rapport luiden als volgt:
Het is gebleken, dat de ziekenverpleging zich in ons land door het particulier initiatief tot eene belangrijke hoogte heeft ontwikkeld en dat inzonderheid de arbeid van den NED. BOND VOOR ZIEKENVERPLEGING daarbij
een gunstigen invloed heeft uitgeoefend.
Toch blijven nog verschillende verbeteringen noodzakelijk, die echter
niet kunnen tot stand komen zonder aanzienlijke opofferingen. Eene behoorlijke regeling der ziekenverpleging is een financieel probleem, dat niet afdoende zal kunnen worden opgelost zonder krachtige hulp van den Staat.
Het is echter noodzakelijk, zoodanige bepalingen te treffen, dat daardoor
het particulier initiatief in zijne natuurlijke ontwikkeling niet wordt belemmerd.
Een ingrijpen van Staatswege ter regeling van enkele onderdeelen der
verpleging moet noodzakelijk worden geacht. Ongewenscht is de instelling
van Staatsexamens voor verplegend personeel, omdat daarmede de werkelijk gebleken misstanden in de ziekenverpleging niet zouden worden uit den
weg geruimd.
Gewenscht is het volgende:
1°. vaststelling van de eischen, die regelen de toelating tot de opleiding
der verplegenden (goede gezondheid, goed zedelijk gedrag, genoten hebben
van goed lager onderwijs;
2°. vaststelling van eischen, volgens welke eene behoorlijke regeling der
positie, wat betreft aanstelling, bezoldiging, bevordering en ontslag, en zoo
mogelijk ook van den arbeidsduur en het aantal der verplegenden in ziekenhuizen kan worden bereikt. Dit zal op moeilijkheden stuiten en ook geldelijke opofferingen eischen;
3°. vaststelling van enkele theoretische en practische algemeene regelen
voor de opleiding (dat zij niet korter dure dan 3 jaren, dat zij uitsluitend geschiede in daarvoor van Regeeringswege aangewezen, en dus als geschikte
opleidingsscholen erkende, ziekenhuizen). Dit kan aansluiten aan de reeds
zonder Staatsinmenging verkregen gunstige resultaten, en bovendien noodig gebleken verbeteringen in het leven roepen;
4°. waarborgen, dat het examen niet wordt afgelegd zonder een bewijs
van ijver en toewijding, in den leertijd getoond, en dat het aan eenvoudige
eischen voldoet, die nader vastgesteld moeten worden;
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dat het worde afgenomen door Commissies uit eigen leermeesters, die
door den Staat zooveel mogelijk uit de thans reeds bestaande lichamen,
daartoe worden aangewezen;
dat van Staatswege gedelegeerden worden benoemd, die deze examens
kunnen bijwonen;
een en ander overeenkomstig de thans reeds bij den NEDERLANDSCHE
BOND VOOR ZIEKENVERPLEGING vigeerende examen-eischen.
Het is voorts wenschelijk:
1°. dat aan de inrichtingen zooveel mogelijk gediplomeerden verbonden
blijven, maar het is onmogelijk, bepalingen over de verhouding van hun
aantal tot dat der niet-gediplomeerden in het leven te roepen;
2°. dat de ziekenverpleging als beroep buiten de inrichtingen bij voorkeur worde uitgeoefend door gediplomeerden, liefst onder contrôle van
bepaalde vereenigingen.
Ongewenscht zijn echter verbodsbepalingen, die vrije uitoefening van
het verplegingsberoep door niet gediplomeerden belemmeren. Wel zoude
het zeer wenschelijk zijn, zoo mogelijk, te verbieden, dat zij, die niet in het
bezit zijn van een diploma wegens voldoend afgelegd examen in ziekenverpleging, zich in het openbaar als gediplomeerd in ziekenverpleging
aankondigen, of een titel voeren, die hen aan het publiek als gediplomeerd
in ziekenverpleging aanwijst.4

1 Eén titel
Wanneer op 18 september 1920 de Wet tot wettelijke bescherming van het diploma
ziekenverpleging wordt ingediend5 genieten artsen al meer dan een halve eeuw
beroepsbescherming. Sinds de Wet op de uitoefening der geneeskunst6 van 1865
zijn medische handelingen voorbehouden aan degenen die de wettelijk vereiste
opleiding hebben gevolgd. Op deze manier wordt het publiek beschermd tegen de
gevaren die het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde met zich meebrengt.
Voor de ziekenverpleging wordt niet gekozen voor wettelijke bescherming van
het beroep maar voor wettelijke bescherming van de titel. Iedereen mag het beroep
4

5

6

Centrale Gezondheidsraad (1911) Opleiding en examens van verplegenden. Gebr. Bellinfante, ‘s-Gravenhage.
Koninklijke Boodschap. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-21, blz. 1-2
(219, nr. 1). Zie ook hoofdstuk 2.1 in dit boek.
Stb. 1865, 60.
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uitoefenen, maar alleen degenen die het wettelijk beschermde diploma hebben
behaald mogen de titel van verpleger of verpleegster voeren. Op deze manier is
voor het publiek zichtbaar wie wettelijk gediplomeerd is en wie niet, zodat men zelf
kan bepalen van wiens diensten men gebruik wil maken. In de Memorie van Toelichting legt de minister uit waarom hij van beroepsbescherming heeft afgezien:
Het is gemakkelijk op papier voor te schrijven, dat het verplegend personeel
voortaan alleen uit bevoegden zal bestaan, maar vooreerst zouden gepleegde overtredingen van eene dergelijke bepaling moeilijk zijn te constateeren
– de practijk van de wetten op de uitoefening der genees- en artsenijbereidkunst moge hier een baken in zee zijn! – en bovendien – en dit bezwaar
weegt wel het zwaarst – zou men op deze wijze gevaar loopen het toch reeds
te kleine contingent verplegend personeel op eene allerbedenkelijkste wijze
te decimeeren.7
Het eerste argument van de minister snijdt hout. Is het in de geneeskunde niet altijd
eenvoudig om bevoegd van onbevoegd handelen te onderscheiden, in de verpleging is dit nog veel moeilijker, want wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een
moeder die haar zieke kind verpleegt en een verpleegster die datzelfde kind verpleegt? Bovendien wordt de ziekenverpleging in 1921 door velen, met name artsen,
nog als een onderdeel van de geneeskunde gezien. Een wettelijke bescherming van
het beroep is dan ook geen haalbare kaart.
Het personeelstekort is echter een gelegenheidsargument. In de jaren na de
Eerste Wereldoorlog dreigt inderdaad een tekort aan personeel te ontstaan. De economie bloeit op en vrouwen kunnen ook buiten de verpleging werk vinden. Het verwachte personeelstekort blijft echter uit. Al in 1923 is er een overschot aan verpleegsters met als gevolg dat leerlingen na hun diplomering worden ontslagen en
door nieuwe leerlingen worden vervangen.
De titel. Vanaf 1 januari 1924, de datum waarop de wet in werking treedt, 8 mag de
titel van verpleger of verpleegster alleen worden gevoerd door degenen die ofwel
het diploma voor de gewone ziekenverpleging ofwel het diploma voor de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen hebben behaald (art. 1). Nogal fantasieloos wordt het eerste als diploma A en het tweede als diploma B aangeduid. In haar
proefschrift legt Cecile aan de Stegge uit hoe dat gekomen is:
7

8

Ontwerp van Wet. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-21, blz. 3 (219, nr.
3). Zie ook hoofdstuk 2.3 in dit boek.
Stb. 1923, 541. Zie ook hoofdstuk 3.17 in dit boek.
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En passant is in dit hoofdstuk gebleken dat de letter ‘B’ van het te beschermen ‘B-diploma’ niet de letter B was van ‘bijzondere verpleging’, zoals in
de psychiatrie en in beleidsorganen die zich bezighouden met de verpleging
regelmatig wordt beweerd. Diploma B stond voor het ‘diploma in de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen’.
De letter B had evenmin de bedoeling uit te drukken dat het diploma B op
een lager niveau zou staan dan dat in ziekenverpleging, dat immers de letter
A droeg. Integendeel: uit de stukken wordt duidelijk dat beide diploma’s als
gelijkwaardig werden beschouwd en dat sommigen zelfs vonden dat de
B-opleiding en het verplegen in de psychiatrie moeilijker was dan de
A-opleiding of het verplegen in een ziekenhuis, omdat het dag aan dag
omgaan met de bijzondere stoornissen van geesteszieken een type zelfverloochening eiste die velen niet bezaten. Men veronderstelde daarnaast
dat de maatschappelijke klasse van waaruit de gestichten hun personeelsleden betrokken lager was. Opnieuw was het dus (deels) een debat over
klasse.
De letter B op het B-diploma was simpelweg een opsommingsteken,
afkomstig uit een brief van de Centrale Gezondheidsraad van 14 april 1920,
waarin gereageerd werd op het Voorontwerp van Wet van Aalberse. In deze
brief zette de Raad uiteen dat er zijns inziens twee diploma’s moesten blijven
bestaan, omdat te weinig ziekenverpleegsters belangstelling aan de dag
legden voor het werk in de gestichten, terwijl wel een adequate personeelsvoorziening in de gestichten moest worden gegarandeerd.”9

Waren er drie diploma’s geweest, dan hadden we dus ook een C-diploma gehad.
Beide diploma’s (A en B) kunnen alleen worden behaald door een opleiding te
volgen die aan door de minister vast te stellen wettelijke eisen voldoet (artt. 3 en 4).
Als overgangsmaatregel wordt aan eerder uitgereikte diploma’s met terugwerkende kracht dezelfde rechtskracht verbonden (art. 8). Ook sommige in het buitenland
(met name Suriname en Nederlands-Indië) behaalde diploma’s worden wettelijk
erkend (art. 5).
Aantekeningen. In theorie kunnen op beide diploma’s aantekeningen worden
ingesteld (art. 2). In de praktijk maakt de wetgever hier vooral gebruik van bij het
diploma A en worden er aantekeningen ingesteld voor:
9

Stegge, C. aan de (2012). Gekkenwerk. De ontwikkeling van het beroep psychiatrisch
verpleegkundige in Nederland 1830 – 1980. Proefschrift ter verkrijging van de graad
van doctor aan de Universiteit Maastricht.
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de kraamverpleging (1923)10
de huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding (1928, maar in 1932 al weer
afgeschaft)11
- de kinderverpleging (1928)12
- de wijkverpleging (1928).13
Reeds vanaf 1937 bestaat er voor verpleegsters met een B-diploma een vervolgopleiding voor het sociaal psychiatrisch werk. Voor deze werksoort wordt echter
pas in 1973 een aantekening (op het B-diploma) ingesteld, de aantekening voor
sociaal psychiatrische verpleging14.
Wie een aantekening heeft behaald mag de titel van verpleger of verpleegster
voeren “met eene bijzondere aanduiding voor dat onderdeel der verpleegkunde,
waarvoor de aanteekening gegeven is,” (art. 2, lid 2) bijvoorbeeld kraamverpleegster of kinderverpleegster. Ook bij de aantekeningen is het vermeende personeelstekort het belangrijkste argument om niet de specialisaties maar alleen de bijbehorende titels wettelijk te beschermen.
Aanvankelijk is een overgangsregeling van kracht. Verplegenden kunnen een
aantekening op het diploma verkrijgen door bewijsstukken te overleggen waaruit
blijkt dat ze al enige tijd in de desbetreffende specialisatie werkzaam zijn en hier
een cursus voor gevolgd hebben. Al spoedig komen er echter wettelijke regelingen
voor de opleiding en het examen in:
- de kinderverpleging (1928)15
- de kraamverpleging (1929)16
- de wijkverpleging (1929).17
Deze opleidingsregelingen zullen in de loop der jaren regelmatig aan de eisen van
de tijd worden aangepast.
-

De onderscheidingstekens. Om voor het publiek zichtbaar te maken wie wettelijk
gediplomeerd is, wordt aanvankelijk overwogen om de wettelijke bescherming uit
te breiden tot het “verplegerskleed”, het uniform dat verplegenden dragen. Van dit
uniform – volgens een Kamerlid ooit ingevoerd om “de zusters aan te bevelen in de
10
11
12
13
14
15
16
17

Stcrt. 1924, 4. Zie ook hoofdstuk 3.1 in dit boek.
Stcrt. 1928, 113, respectievelijk Stcrt. 1932, 33. Zie ook hoofdstuk 3.2 in dit boek.
Stcrt. 1928, 186. Zie ook hoofdstuk 3.3 in dit boek.
Stcrt. 1929, 164. Zie ook hoofdstuk 3.4 in dit boek.
Stcrt. 1973, 186. Zie ook hoofdstuk 3.5 in dit boek.
Stcrt. 1928, 190. Zie ook hoofdstuk 3.2 in dit boek.
Stcrt. 1929, 11. Zie ook hoofdstuk 3.1 in dit boek.
Stcrt. 1929, 173. Zie ook hoofdstuk 3.4 in dit boek.
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bescherming van het publiek, toen de vrouwen zich nog niet zoo vrij op straat konden begeven als nu”18 – wordt namelijk misbruik gemaakt door onbevoegden die
zich ten onrechte voor verplegende uitgeven. Een wettelijke bescherming van het
uniform is in de praktijk echter onuitvoerbaar. Bovendien kan men hetzelfde doel
op een veel eenvoudiger manier bereiken, namelijk door voor wettelijk gediplomeerden onderscheidingstekens in te stellen (art. 6).
Deze onderscheidingstekens worden alleen van rijkswege verstrekt. Om misbruik te voorkomen zijn alle onderscheidingstekens voorzien van een doorlopend
nummer dat correspondeert met het nummer van het diploma. Bij het overlijden
van de verplegende moeten de erfgenamen het onderscheidingsteken aan de hoofdinspecteur van de volksgezondheid terugsturen, zodat het niet in handen van
onbevoegden kan vallen.
Op het niet nakomen van deze verplichting wordt in het wetsontwerp een geldboete van ten hoogste vijftig gulden voorgesteld (gelijk aan bijna 300 euro in onze
tijd), maar dat vinden de leden van de Tweede Kamer te streng. In de uiteindelijke
wet komt deze bepaling dan ook niet meer voor.
De Kamerleden gaan wel akkoord met het voorstel om het onrechtmatig dragen
van het onderscheidingsteken even zwaar te bestraffen als het onrechtmatig voeren
van de titel van verpleger of verpleegster (art. 10), namelijk met veertien dagen
hechtenis of een geldboete van ten hoogste honderd gulden (gelijk aan bijna 600
euro in onze tijd).
Voor de aantekeningen worden geen aparte onderscheidingstekens ingesteld. In
plaats hiervan wordt het Rijksinsigne, zoals het onderscheidingsteken voor het
basisdiploma werd aangeduid, van een extra kenmerk voorzien. Enige uitzondering
hierop is het Lotharings kruisje dat de huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding
krijgt uitgereikt. Dit kruisje wordt met een kettinkje aan het Rijksinsigne bevestigd.
Het Rijksregister. Om het toezicht op wettelijk gediplomeerde verplegenden te
vergemakkelijken wordt een Rijksregister ingesteld, waarin alle diploma’s en aantekeningen worden ingeschreven en – na het overlijden van de verplegende –
worden uitgeschreven (art. 7). Wanneer het examen achter de rug is, stuurt het
hoofd van de opleiding de diploma’s naar het ministerie in Den Haag. Daar worden
ze door de inspectie in het register ingeschreven en met het bijhorend onderscheidingsteken teruggestuurd.

18
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Er worden door de overheid twee aparte Rijksregisters voor verplegenden aangelegd.19 Dit komt doordat de gewone ziekenverpleging onder de afdeling Volksgezondheid van het ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid valt en de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen onder de afdeling Armenzorg van het
ministerie van Binnenlandsche Zaken en Landbouw.
De functie van deze Rijksregisters mag niet worden verward met die van het
BIG-register zoals wij dat tegenwoordig kennen. De Rijksregisters zijn alleen
bedoeld om bij te houden wie op grond van het behaalde diploma de titel van verpleegster of verpleger mogen voeren. Daarom spreken we in dit geval van een
administratieve registratie. Volgens de in 1993 aangenomen Wet op de beroepen in
de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is het diploma niet meer voldoende om
de titel van verpleegkundige te mogen voeren, maar moet men in het BIG-register
ingeschreven zijn. Aan deze registratie zijn bepaalde rechtsgevolgen verbonden
(het recht om de beroepstitel te voeren plus wettelijk tuchtrecht). Vanwege deze
rechtsgevolgen spreken we in dit geval van constitutieve registratie.

2 Twee diploma’s
Tijdens het Kamerdebat noemen de meeste woordvoerders het wetsontwerp een
belangrijke stap in de goede richting, maar niet iedereen is tevreden. Sommigen
willen dat de kraamaantekening in het diploma A wordt geïntegreerd, maar een
amendement met die strekking wordt door de Tweede Kamer verworpen. Deze
wens gaat pas 45 jaar later in vervulling (in de opleidingsregeling van 196620) en
dan nog slechts gedeeltelijk.
Anderen pleiten – net als Nosokómos – voor één diploma dat zowel het A- als
het B-diploma omvat en voor één vakschool voor ziekenverpleging, vergelijkbaar
met de kweekschool voor onderwijzers. In zijn Memorie van Toelichting neemt de
minister alvast een voorschot op deze discussie:
De opleiding voor krankzinnigenverpleging stelt zoo geheel andere eischen
dan die voor de gewone ziekenverpleging, dat het niet aangaat voor beide
soorten verpleging één diploma in te stellen. Door dit laatste te doen zou
men trouwens geheel tegen de bestaande practijk ingaan.21

19
20
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Stcrt. 1924, 65. Zie ook hoofdstuk 3.14 in dit boek.
Stcrt. 1966, 200 (toelichting). Zie ook hoofdstuk 3.8 in dit boek.
Memorie van Toelichting. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-21, blz. 3
(219, nr. 3). Zie ook hoofdstuk 2.3 in dit boek.

28

/

Wet tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging

De eisen die de opleiding stelt. Volgens de minister zijn de verschillen tussen de
gewone ziekenverpleging en de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen zo
groot dat ze niet in één diploma, en dus ook niet in één opleiding, te combineren
zijn. Tijdens het debat in de Tweede Kamer licht hij zijn standpunt toe:
Theoretisch zou men inderdaad kunnen zeggen, dat één algemeen diploma
het ideaal is, en dat men zich daarna kan gaan specialiseeren, maar practisch heeft men bij de ziekenverpleging te doen met lichamelijk zieken, dus
met gewone patiënten, doch bij de krankzinnigenverpleging met personen,
die veelal lichamelijk gezond zijn, doch alleen geesteskrank zijn. Daarom
heb ik op advies van de oovergroote meerderheid van hen, die in deze zijn
gehoord, gemeend, dat deze zaak moet blijven zooals zij hier is gegroeid:
het tweevoudige diploma. Maar verder wilde ik ook niet gaan.22
De verschillen zitten dus in de patiënten die in het ene geval lichamelijk ziek en in
het andere geval lichamelijk gezond zijn. In deze stellingname zijn de lichamelijk
zieken (de “gewone patiënten”) de norm, waar de geestelijk zieken van afwijken.
Binnen deze opvatting wordt de beeldvorming over verplegen gedomineerd door de
zorg voor lichamelijk zieken, in de ziekenhuizen wel te verstaan (terwijl de meeste
lichamelijk zieken buiten in het ziekenhuis verblijven en ook zorg behoeven). Dit
zal nog jaren zo blijven. Volgens enkele Kamerleden hangen beide takken van verplegen echter wel nauw samen:
De verpleging van gewone zieken eischt ook een inzicht in de psychische
stoornissen, die van lichamelijke ziekten veelal het gevolg zijn of daarmede
samengaan; ook daar moet de verplegende dan hulp en steun kunnen geven.
Omgekeerd is bij de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen uiteraard
ook telkens behoefte aan verpleging met het oog op gewone ziekten.23
Derhalve pleiten deze Kamerleden voor één diploma voor ziekenverpleging dat ook
de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen omvat. Bovendien, zo voegen zij
eraan toe, werkt het twee-diplomastelsel “specialiseering in een der beide richtingen van de verpleging” in de hand zodat “de verpleging voor gewone ziekten,
waaraan zenuwzieken of krankzinnigen tevens kunnen lijden, in handen zal komen
22

23
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van personen, die daarvoor niet de wettelijke opleiding hebben genoten.”24 Dit kan
natuurlijk nooit de bedoeling van de wet zijn. Ofschoon de minister tijdens het
Kamerdebat bereid lijkt om aan dit bezwaar tegemoet te komen, houdt hij uiteindelijk voet bij stuk:
Grif kan worden toegegeven, dat de verpleging van gewone zieken ook eenig
besef eischt van psychische stoornissen en dat de krankzinnigenverpleger
ook voor de ziekenverpleging niet een vreemdeling moet zijn. Maar daarom
is het nog niet noodig, dat men voor beide categorieën der ziekenverpleging
een gemeenschappelijke opleiding instelt. Ook zonder die volledige samensmelting is een regeling te denken, waardoor voor den ziekenverpleger de
krankzinnigen- en zenuwziekenverpleging niet volkomen terra incognita zal
zijn en omgekeerd.
Voor beide opleidingen kan gestreefd worden naar een zekeren gemeenschappelijken ondergrond, die zonder de meer gedetailleerde kennis te omvatten, welke voor een van beide takken van verpleging in het bijzonder
vereischt wordt, den leerlingen een algemeen inzicht geeft in de grondbeginselen, zoowel van gewone als van krankzinnigenverpleging.25
De bestaande praktijk. Het tweede argument voor het twee-diplomastelsel is niet
van inhoudelijke maar van praktische aard:
Met de instelling van twee afzonderlijke diploma’s, één voor de gewone
ziekenverpleging (A) en één voor de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen (B), beweegt het wetsontwerp zich geheel in de lijn, zoowel van de
bestaande practijk, als van de wenschen der meeste organisaties en vereenigingen op het gebied der ziekenverpleging.26
Op papier klopt dit als een bus. In de voorgaande decennia zijn er inderdaad aparte
opleidingen voor de gewone ziekenverpleging en voor de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen ontstaan. In beide gevallen is er sprake van een geregelde
opleiding, van examens en van diploma’s die alleen worden uitgereikt als men de
hele opleiding doorlopen heeft en voor het examen geslaagd is. Men kent zelfs
24
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onderscheidingstekens die bij sigarenwinkels te koop zijn. De werkelijkheid – aldus
een van de Kamerleden – ziet er veel minder rooskleurig uit, want:
De verpleegsters komen in de ziekenhuizen, zoowel in de gewone als in de
krankzinnigengestichten, terwijl zij nog niets van ziekenverpleging afweten,
als meisjes of jongelui van 17 à 18 jaar en worden dan zonder theoretische
opleiding aan het verplegingswerk gezet. 27
Dit is de tegenstanders van het twee-diplomastelsel een doorn in het oog. Volgens
hen moeten verplegenden namelijk “eerst eenige algemeene ontwikkeling hebben
verkregen, alvorens met het vak zelf te kunnen beginnen.” Daarom moet er één
diploma en één vakschool voor ziekenverpleging komen, ook al spreekt een ander
Kamerlid de vrees uit dat er dan te weinig “practische oefening zal zijn om met de
zieken te leeren omgaan.”28
Over de wensen van de organisaties en verenigingen op het gebied van de verpleging waar de minister naar verwijst kunnen we kort zijn. De adressen die de
Commissie van Rapporteurs voorafgaand aan het Kamerdebat ontvangt29 lopen zo
ver uiteen dat elke politicus ze kan gebruiken zoals ze in zijn straatje passen.

3 Inservice-opleidingen
In het wetsontwerp (artt. 3 en 4) ligt besloten dat zowel de praktische als de theoretische opleiding van verplegenden plaatsvindt in ziekenhuizen en krankzinnigeninrichtingen. Het systeem van inservice-opleidingen blijft bestaan en er komt geen
vakschool voor ziekenverpleging. Daarom wordt er vanuit de kamer op aangedrongen om hoge eisen te stellen aan de ziekenhuizen die door de minister als opleidingsinrichting zullen worden aangewezen. De minister reageert als volgt:
Met het stellen van hooge eischen aan de ziekenhuizen, welke als opleidingsinrichtingen zullen worden aangewezen, moet de noodige voorzichtigheid worden betracht in verband met de reeds hoog opgedreven kosten van
het ziekenhuiswezen. Echter zal nauwlettend worden toegezien, dat het belang der opleiding ten volle tot zijn recht komt.30
27
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Dit toezicht komt er in de vorm van opleidingsregelingen. De eerste verschijnt in
1923.31 Vanwege ingrijpende veranderingen in de examenregeling komt er in 1929
al een nieuwe opleidingsregeling uit.32 Tenzij anders aangegeven, beperken we ons
hier tot de hoofdlijnen uit de opleidingsregeling van 1929.
Alleen ziekenhuizen met ten minste 40 bedden en 14.000 verpleegdagen en
krankzinnigeninrichtingen met ten minste 100 bedden en 34.000 verpleegdagen
komen in aanmerking voor volledige erkenning. Andere instellingen krijgen slechts
een gedeeltelijke erkenning.
De duur van de A- en de B-opleiding wordt op drie jaar gesteld. Wie in het bezit
is van het ene diploma krijgt bij de opleiding voor het andere diploma vrijstellingen
(1923) of een korting van 50 % op de opleidingsduur (1929).
In de opleidingsregelingen worden geen toelatingseisen genoemd. Omdat de
verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen meer leerlingen van minder gefortuneerde ouders aantrekt, waardoor zij minder voortgezet onderwijs hebben genoten,
wordt in de B-opleiding herhalingsonderwijs gegeven in lezen, taal, rekenen,
natuur- en scheikunde, geschiedenis en aardrijkskunde. Tijdens de opleiding moeten de leerlingen op gezette tijden worden beoordeeld op hun geschiktheid voor de
ziekenverpleging.
Verder is heel precies omschreven onder welke voorwaarden een leerling tot het
examen kan worden toegelaten, hoe het examen moet worden afgenomen en beoordeeld, alsook dat in de examencommissie altijd een of meer door de minister aangewezen “Regeeringsdeskundigen” (zoals gecommitteerden in die tijd werden genoemd) zitting moeten hebben.
Tenslotte is ook de uitreiking van de diploma’s aan regels gebonden. Zo mag
het diploma pas worden uitgereikt nadat de leerling de verklaring heeft ondertekend
(1923) of de belofte heeft afgelegd (1929) om “geheim te zullen houden al wat hem
(haar) in zijne (haar) betrekking als verpleger (verpleegster) als geheim is toevertrouwd of te zijner (harer) kennis is gekomen.”
De opleiding voor het diploma A. De theoretische opleiding wordt gegeven in een
cursus van drie leerjaren, waarin alle leerstof moet worden onderwezen. De theoretische opleiding omvat de volgende vakken (een lessentabel ontbreekt):
1. de beginselen van de bouw en de verrichtingen van het menselijk lichaam en
van de gezondheidsleer, voor zover nodig voor de praktijk en een goed begrip
der ziekenverpleging

31
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Stcrt. 1929, 246 (opleidingsregeling). Zie ook hoofdstuk 3.7 in dit boek.
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2. de algemene en bijzondere verpleging van patiënten met in- en uitwendige ziekten, alsook van kinderen en zuigelingen
3. de kennis, voor zover voor de verpleging nodig, van de belangrijkste besmettelijke en andere ziekten
4. de voedings- en dieetleer
5. de eerste hulp bij ongelukken
6. het vervoer van zieken
7. de kennis van de algemeen gebruikelijke heelkundige instrumenten
8. de dienst op de operatiekamer
9. de verbandleer.
Het praktisch gedeelte van de opleiding moet zo worden opgezet dat iedere leerling
aan het einde van de opleiding “zooveel mogelijk lijders aan allerlei ziekten” heeft
verpleegd (zie kader). Dit moet in het practijk- en rapportenboekje worden afgetekend, evenals:
1. de afdelingen die de leerling heeft doorlopen
2. de handgrepen (technische vaardigheden) die de leerling heeft geleerd
3. de bijzondere kunstbewerkingen die door de leerling zijn bijgewoond (bijvoorbeeld een lumbaalpunctie, een intraveneuze inspuiting, het aanleggen van een
gispverband, enz.)
4. de bijgewoonde operaties.
De opleiding voor het diploma B. De theoretische opleiding wordt gegeven in een
cursus van drie leerjaren, waarin alle leerstof moet worden onderwezen. De theoretische opleiding omvat de volgende vakken (een lessentabel ontbreekt):
1. de beginselen van de bouw en de verrichtingen van het menselijk lichaam en
van de gezondheidsleer, voor zover nodig voor de praktijk en het goed begrip
der ziekenverpleging
2. de algemene ziekenverpleging
3. de voedings- en dieetleer
4. de eerste hulp bij ongelukken
5. kennis van instrumenten en verbanden
6. de verpleging van krankzinnigen en zenuwzieken
7. de verschijnselen bij krankzinnigheid en zenuwziekten en de voornaamste vormen van krankzinnigheid
8. de voornaamste bepalingen van de Krankzinnigenwet.
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Practijk- en rapportenboekje
van de A-opleiding
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Practijk- en rapportenboekje
van de B-opleiding

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

apoplexie
epilepsie
meningitis
oogziekten
oorziekten
asthma
pneumonie
pleuritis
longbloeding
longtuberculose
maagzweer of maagkanker
darmlijden
anus praeternaturalis
hartlijden
thrombose of embolie
nierlijden
diabetes mellitus
ziekten bij zuigelingen
typhus abdominalis
diphtherie
roodvonk
kinkhoest
mazelen
erysipelas
gonorrhoe (vulvo-vaginitis)
syphilis
schedelbreuk
andere beenbreuken
peritonitis
been- en gewrichtstuberculose
decubitus
eczeem
andere huidziekten
brandwonden
couveuze-verpleging
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Stcrt. 1929, 246 (bijlage A en B). Zie ook hoofdstuk 3.7 in dit boek.
Stcrt. 1929, 246 (bijlage C en D). Zie ook hoofdstuk 3.7 in dit boek.

34

34

1. acute verwardheid
2. alcoholpsychose
3. apoplexie
4. dementia paralytica
5. dementia praecox
6. dementia senilis
7. idiotie
8. imbecillitas
9. manisch-depressieve psychose
10. paranoia
11. querulentenwaan
12. epilepsie
13. hysterie
14. dwangneurose
15. neurasthenie
16. psychopathie
17. incontinentie
18. urineretentie
19. voedselweigering
20. decubitus
21. wonden
22. acute infectieziekten
23. beenbreuk
24. darmcatarrh
25. decompensatia cordis
26. diabetes
27. huidziekten
28. maagzweer
29. nierziekte
30. syphilis
31. tuberculeuse fistels
32. tuberculosis pulmonum

/
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Het praktisch gedeelte van de opleiding moet zo worden opgezet dat iedere leerling
aan het einde van de opleiding “zooveel mogelijk patiënten met allerlei vormen van
psychische en nerveuze stoornissen” heeft verpleegd (zie kader). Dit moet in het
practijk- en rapportenboekje worden afgetekend, evenals:
1. de afdelingen die de leerling heeft doorlopen
2. de handgrepen (technische vaardigheden) die de leerling heeft geleerd.

4 De toon is gezet
De Wet tot wettelijke bescherming van het diploma ziekenverpleging is belangrijk
voor de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep. Tijdens de parlementaire behandeling van de wet laat de minister echter geen gelegenheid voorbij gaan om te
benadrukken dat hij niet verder wil gaan dan wat in de praktijk – zonder wettelijke
regeling – al is bereikt:
. . . wegens het ontwerp zullen beschermd worden diploma’s, verworven
door een examen, dat de sluitsteen zal zijn van eene opleiding in door ondergeteekende voor dit doel erkende (en gesubsidieerde) ziekeninrichtingen
volgens een nader door ondergeteekende te bepalen programma. Er komen
dus bij aanneming van dit wetsontwerp geen vakscholen met Staatsdiploma,
maar aangestuurd wordt op ontwikkeling, regeling en verbetering van de
bestaande opleiding in ziekenhuizen, terwijl het na afloop van de opleiding
af te leggen examen en het diploma een officieel karakter krijgen.35
Een wet aannemen is één ding, maar een wet uitvoeren kost geld. Aanvankelijk wil
de minister voor elke op te leiden leerling 300 gulden uittrekken (gelijk aan bijna
1.400 euro in onze tijd), maar onder invloed van de Centrale Gezondheidsraad
(CRG) krimpt dat bedrag tot minus 20 gulden. Bijgevolg wordt de inwerkingtreding van de wet alsmaar uitgesteld, maar komt tijd komt raad:
Teneinde de invoeringsdatum naderbij te brengen, stelt de Vaste Commissie
over Verplegende Zaken van de CGR op 19-12-1922 vast, dat de controle op
de opleiding die de Staat met de Wet nastreeft belangrijker is dan de
subsidie die de Staat ter beschikking zou stellen. Het lijkt de Vaste
Commissie een haalbaar idee, dat de zorginstellingen de opleiding zelf
35
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betalen, en dat van de verplegers en verpleegsters zèlf wordt verwacht dat
zij een examengeld betalen. Kosten: fl. 15,00 per persoon. De overheid
neemt deze suggestie met graagte over. De Staat der Nederlanden wil dus
wel graag invloed op de curricula van de diverse opleidingen in de
verpleging alsmede Staatstoezicht bij de eindexamens, doch bij voorkeur
gratis. De verplegenden betalen zo in feite zèlf hun opleiding, door tijdens
hun leerlingentijd goedkope arbeid te leveren en door bovendien voor het
eindexamen en het insigne een examengeld te betalen.36
Afgezien van deze sigaar uit eigen doos kent de wet- en regelgeving een drietal
weeffouten met ingrijpende gevolgen voor de ontwikkeling van het verpleegkundig
beroep.
Geen beroeps- maar titelbescherming. Om te beginnen gaat de wet niet verder
dan de bescherming van de titel van verpleger en verpleegster. Deze terughoudendheid is voornamelijk ingegeven door de angst voor een tekort aan verplegend personeel. Dat het verwachte personeelstekort zich feitelijk niet heeft voorgedaan maakt
de angst daarom niet minder groot. Door het ontbreken van beroepsbescherming
ondervinden de wettelijk gediplomeerde verplegenden veel concurrentie van de
niet-gediplomeerden die zich op de arbeidsmarkt aanbieden. Toegegeven, de nietgediplomeerden mogen zichzelf niet als verpleger of verpleegster afficheren en ook
mogen zij niet het wettelijk beschermd onderscheidingsteken dragen, maar verder
doen ze precies hetzelfde werk, vaak tegen een lager loon. Dit leidt tot veel werkeloosheid onder de wettelijk gediplomeerden, met name in de particuliere ziekenverpleging die vooral in trek is bij kapitaalkrachtige burgers die het ziekenhuis
liever mijden.
Ook ziekenhuizen en inrichtingen staat het vrij om niet-gediplomeerden in te
zetten. Zelfs de door de minister erkende opleidingsinrichtingen mogen gewoon
doorgaan met het aannemen van niet-gediplomeerd personeel. Met recht merkt een
van de Kamerleden op:
Wij doen eigenlijk niets anders dan het instellen van een diploma en een
teken dat door verplegenden zal worden gedragen.37
36
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Dit laat onverlet dat de wet een enorme vooruitgang is voor patiënten die willen
weten of ze met een gediplomeerde dan wel een niet-gediplomeerde hebben te
maken, maar voor degenen die een wettelijk beschermd diploma hebben behaald
verandert er weinig.
Niet één maar twee diploma’s. In de wet is gekozen voor een twee-diplomastelsel,
aangevuld met aantekeningen. Deze keuze berust op de vooronderstelling dat de
gewone ziekenverpleging en de krankzinnigenverpleging wezenlijk van elkaar
verschillen. De voorstanders van één diploma gaan er van uit dat slechts de omstandigheden anders zijn, maar de essentie – de kern van verplegen – gelijk is.
Beide vooronderstellingen leiden tot een andere invulling van de opleiding. In
het ene geval is het niet meer dan logisch om te kiezen voor een horizontale differentiatie tussen de A- en de B-opleiding. Dit wil zeggen dat de leerlingen van
begin af aan gescheiden worden opgeleid voor de verpleging in een bepaald veld
van de gezondheidszorg. In het andere geval kan men kiezen voor een verticale
differentiatie tussen verschillende opleidingsniveaus (zoals mbo en hbo) en dan
worden de leerlingen vanaf het begin gescheiden opgeleid om het beroep op verschillende niveaus uit te oefenen.
Dat de keuze uiteindelijk op het twee-diplomastelsel valt heeft ook te maken
met het feit dat de opleiding niet te lang mag duren of zoals Suze Groeneweg
(SDAP), het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid in Nederland, stelt:
Wij moeten hebben betrekkelijk jonge vrouwen en wij kunnen haar niet
jarenlang laten studeeren, zoodat zij intusschen oud zijn geworden en een
groot deel van haar trouwen en uit den dienst verdwijnen. Bovendien, een
verpleegster kan uitstekend werk doen, ook vóór zij van alle onderdeelen op
de hoogte is.38
Algemeen wordt aangenomen dat de opleiding voor één diploma zo lang zal duren
dat veel leerlingen het einde van hun opleiding niet zullen halen, omdat ze dan al
getrouwd zijn. Dit argument tekent de positie van de vrouw in de eerste helft van de
twintigste eeuw. Werkende vrouwen die in het huwelijk treden zijn verplicht om
ontslag nemen zodat zij zich volledig aan hun gezinstaken kunnen wijden. Aan het
twee-diplomastelsel kleven nog twee andere nadelen.
In de eerste plaats leidt dit stelsel tot een horizontale arbeidsverdeling tussen Aen de B-verpleegkundigen. Waar de ene groep verplegenden patiënten met licha-
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Ibidem.

