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Verpleegkundige ggz en historicus van de verpleegkunde

vier jaar naar school om verpleegkundige te worden. En dat is
de basis, daarna kun je je werkzame leven lang doorleren om
alle punten te blijven behalen.’ Het gebruik van de antieke term
‘verplegers’ of ‘verpleegsters’ is helaas een hardnekkige gewoonte onder journalisten. En dat terwijl Staatssecretaris J.P.M.
Hendriks al op 8 juni 1977 de Wet invoerde die de titel ‘verpleegkundige’ zou beschermen. Die nieuwe wet was per 1 januari
1978 van kracht en dat was hard nodig. Enerzijds omdat het
verpleegkundige beroep steeds meer eisen stelde aan de beroepsbeoefenaren en er sinds 1972 een hbo-opleiding tot verpleegkundige bestond, hoewel de diploma’s daarvan formeel
gezien geen recht gaven op die aanspreektitel. Anderzijds omdat de titel ‘verpleegkundige’ wèl sinds 1967 door zorginstellingen, zorgopleidingen en de
Centrale Raad
voor de Volksgezondheid werd
gebruikt. Dit bizarre verschil tussen
wet en praktijk
werd door staatssecretaris Hendriks opgeheven.
De titel ‘verpleegster’ behoort dus
inderdaad tot de
geschiedenis van
de verpleegkunHet moderne insigne van na 1 januari 1978
de.

‘De titel ‘verpleegster’ behoort tot de
geschiedenis van de verpleegkunde’
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Op 17 september jl. stond er een interessante ingezonden
brief van een verpleegkundige in De Volkskrant. Marian van
Haaster spuide haar gram over de manier waarop actrice
Tjitske Reidinga zich ín een interview had laten ontvallen dat
ze ‘best wel eens een tijdje “verpleegster” zou willen zijn, serieus’. Op grond van de toevoeging ‘serieus’ trok Van Haaster
Reidinga’s oprechtheid in twijfel. Mij had het interview met
Reidinga juist getroffen, omdat zij erin onthulde hoe hard zij
als actrice op zoek is naar goede, moderne vrouwenrollen
aan de hand van kleine verhalen. Als verpleegkundige
maak je met enige regelmaat situaties mee met patiënten
en/of collega’s die interessant theater zouden kunnen
opleveren.
Van Haaster viel
vooral over de
term waarmee
Reidinga een verpleegkundige
aanduidde: verpleegster.‘Verpleegster is ongeveer een
historisch woord’,
schreef Van Haaster.‘Het is verpleegkundige, en
in dat ‘kundige’ zit
hem direct ook
de kneep. Je
moet namelijk
Insigne met de titel ‘verpleegkundige’ uit 1967
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Titel ‘verpleegkundige’ veertig jaar wettelijk
beschermd

