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BESPREKING

Van Verpleegster tot Verpleegkundige
Honderd jaar wet- en regelgeving in de verpleging 1921-2021
Rob van der Peet heeft een omvangrijk boek geschreven over de wet- en regelgeving in
de verpleging. Het 358 pagina's tellende boek kan de lezer afschrikken; het gaat echter
om 100 jaar geschiedschrijving en dat is niet niks. Het boek is feitelijk een archief: er is
veel achtergrondinformatie opgenomen, zoals de parlementaire behandeling van een
wet en de besluiten en regelingen. In deze recensie volgt een korte beschrijving van de
wet, het doel van de wet en enkele opmerkelijkheden. Ook wordt stilgestaan bij de
epiloog, BIG II en hoe dit boek een rol kan spelen bij het verpleegkundig onderwijs.
TEKST: ASTRID SCHAT

1. Wet tot wettelijke bescherming van het
diploma voor ziekenverpleging (1921)

3. Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg (1993)

Het doel van deze eerste wet in de geschiedenis van het
verpleegkundige beroep is de wettelijke bescherming van
één titel en twee diploma’s. Bij het in werking treden van
de wet (1924) mogen alleen diegenen de titel van verpleeg
ster of verpleger dragen die het diploma voor de gewone
ziekenverpleging (diploma A) of het diploma (B) voor de
verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen hebben
behaald. Om dit zichtbaar te maken zijn onderscheidings
tekens ontwikkeld met op de achterzijde het nummer van
het diploma. Bij overlijden wordt van de nabestaanden
verwacht dat het teken wordt teruggestuurd naar de
hoofdinspecteur van de volksgezondheid; het speldje
mag niet in verkeerde handen vallen.

Het belangrijkste doel van het tot stand komen van deze
wet is de invoering van het wettelijk tuchtrecht voor ver
pleegkundigen. Het verlengde arm-principe maakt dat de
arts te allen tijde verantwoordelijk is: de verpleegkundige
voert in zijn of haar opdracht de handeling uit. Civiel- en
strafrechtelijk is echter niet duidelijk wie verantwoorde
lijk en aansprakelijk is voor de gevolgen bij een fout. Het
instellen van het tuchtrecht voor verpleegkundigen maakt
een einde aan deze onbevredigende situatie.

2. Wet tot bescherming van het diploma
van verpleegkundige (1977)
In 1957 wordt een verslag met aanbevelingen gepubliceerd
om te komen tot een drastische aanpassing van het
opleidingshuis. Dit resulteert in een wet die pas in 1977
operationeel is met als doel: de wettelijke bescherming
van vijf diploma’s en één titel. Naast het A-, B- en
Z-diploma zijn dat de diploma’s voor de middelbare
en hogere beroepsopleidingen tot verpleegkundige,
de mbo-v en de hbo-v (dagonderwijs). De titel verpleeg
kundige wordt ‘voor iedereen’, vrouw of man (officieel
1 januari 1978 in werking). Deze aanpassing van het
opleidingshuis leidt ook tot het ontstaan van het beroep
van ziekenverzorgende, met een bij wet vastgestelde
titelbescherming (1965). Met de ingang van de wet
tot bescherming van het diploma van verpleegkundige
zijn de twee deskundigheidsniveaus binnen één beroep
een feit.
Het ontstaan van met name de hbo-v zorgt voor onrust bij
de zittende verpleegkundigen, die via inservice-onderwijs
zijn opgeleid. Men vindt het bijvoorbeeld raar dat een
hbo-v’er veel theorie krijgt en minder praktijk en dat ze
worden opgeleid voor leidinggevende functies valt ook
niet goed.

Epiloog
In de epiloog staat het onderdeel BIG II centraal. De
auteur benadert dit hoofdstuk vanuit twee vragen:
• Wat zijn de verschillen tussen hbo- en mbo-opgeleide
verpleegkundigen?
• Wat is het niveau van de inservice-opleiding: hbo of mbo?
Tegelijkertijd realiseert de auteur zich dat dit onderwerp
en alle perikelen eromheen nog te actueel is om als onder
werp te dienen voor geschiedschrijving. De lezer zal
daarom in de epiloog allerlei informatie in chronologische
volgorde vinden over BIG II.

Basismateriaal voor het verpleegkundig
onderwijs?
Het boek is veel meer dan wat hierboven is beschreven en
doet daarmee ook geen recht aan het werk dat de auteur
heeft volbracht. Het is echter geen boek dat op de leer
middelenlijst moet komen. Door de omvang en hoeveel
heid tekst die besteed wordt aan besluiten en regelingen,
is het geen onderwijsmateriaal voor de student. Maar bij
het onderwijzen over de geschiedenis van het verpleeg
kundig beroep hoort dit boek wel op de (digitale) plank
van alle docenten verpleegkunde (robvanderpeet.com).
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