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100 jaar wettelijke bescherming
verpleegkundige diploma’s

Foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad

Foto: RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis / J. Wentzel

In 2019 is het 100 jaar geleden dat in Nederland het actief en
zilveren insignes; differentiaties in de verpleging; hoofdinspecpassief kiesrecht voor vrouwen werd ingevoerd. Dit jubileum is
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‘De connectie tussen vrouwen- en
verpleegkundige emancipatie is al oud’
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