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HANNERIEKE VAN DER BOOM, HANS PHILIPSEN EN FRED STEVENS* 

In deze bijdrage staat de wijkverpleging centraal, en dan met name de mate en wijze van 
professionalisering van dit beroep.' In de meeste beroepen, hetzij in de maatschappij in 
het algemeen of meer specifiek in de gezondheidszorg, streeft men actief professionali
sering na. Klassieke voorbeelden die in de geschiedenis en sociologie van professies 
worden beschreven zijn het beroep van advocaat, architect, manager en arts.- Bij deze 
laatste staat meestal ook de relatie met het verpleegkundig beroep centraal. In deze bij
drage gaan vsqj na of de ontwikkelingen in het beroep en werkveld van de wijkverpleging 
in de laatste ongeveer vijftig jaar verhelderd kunnen worden met het theoretische 
begrip professionalisering, en of de wijkverpleging anno 2004 als professioneel beroep 
kan worden beschouwd. Hierbij nemen wij een theoretische positie in die gebaseerd is 
op de omschrijving van het begrip professionalisering door A. Abbott. 

In het eerste gedeelte van deze bijdrage wordt de wijkverpleegkunde beschreven, 
waarbij met name ingegaan wordt op de specifieke positie en karakter van de wijkver
pleging ten opzichte van andere beroepen in de gezondheidszorg en ten opzichte van 
wijkverpleging in andere landen, en worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst 
waarmee dit beroep in de laatste vijftig jaar te maken heeft gehad. De termen 'professie' 
en 'professionalisering', die in dit gedeelte gebruikt worden, zijn gebaseerd op de 
omschrijving van Abbott: 'professions are exclusive occupational groups applying 
somewhat abstract knowledge to particular cases',-' die als werkdefinitie gebruikt wordt. 
In het tweede gedeelte van deze bijdrage wordt verder op deze definitie ingegaan en 
worden verschillende opvattingen over het begrip professionalisering zoals deze in de 

* Capaciteitsgroep zorgvvetenschappen, sectie medische sociologie, Universiteit Maastricht, postbus 616, 6200 
MD Maastricht. Email: H.vanderBoom@zw.uiiimaas.nl. 

1 Deze bijdrage is gebaseerd op een lezing gehouden op de GEVVINA-najaarsbijecnl<omst in het Nationaal 
Museum Verpleging en Verzorging (destijds nog gevestigd in Angerlo, nu in Zetten) op 6 oktober 2001, 
en kan beschouwd worden als vooraankondiging op het (engelstalige) proefschrift van H.C.I. van der 
Boom, met de voorlopige titel Home inirsiitg in Europe: a contextual, comparative perspective. An insti
tutional analysis of the home nursing ilonuiin in Belgiun:, Denmark, France, Germany, the Netherlands and 
the United Kingdom. Universiteit Maastricht, sectie medische sociologie, capaciteitsgroep zorgweten
schappen, te verschijnen in 2004. 

2 Bijvoorbeeld E.A. Krause, Death of the guilds. Professions, states, and the advance of capitalism, igjo to the 
present (New Haven en Londen 1996); E. Freidson, Profession of medicine. A study of the sociology of 
applied knowledge (New York 1970); A. Abbott, The System of professions. An essay on the division of expert 
labor (Chicago/Londen 1988); zie ook F. Stevens e.a., 'Professionalisering van beroepen in de gezond
heidszorg', in: C.W. Aakster e.a. ed.. Medische sociologie (Groningen 2003) 85-93. 

3 Abbott (n. 2), The system of professions, 318. 
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Propaganda affiche van Dick Bruna voor hel Groene 

Kruis (jaren 70). 

sociologie en geschiedenis van professies beschreven worden besproken. Vervolgens 
wordt de wijze waarop Abbott dit concept omschrijft toegepast op de wijkverpleging als 
werkveld. 

De wijkverpleging sinds 1950: een generalistische professie in de periferie van de gezond
heidszorg 
Ruim vijftig jaar geleden bestonden er in Nederland honderden locale kruisverenigin
gen.-* Zij waren georganiseerd op geografische basis vanuit het gezichtspunt van de ver
zuiling. In een gemeente van enige omvang, zeker in het Noorden en het Westen van 
het land, trof men minstens drie kruisverenigingen aan: het algemene Groene Kruis, het 
katholieke Wit-Gele Kruis en het protestants-christelijke Oranje-Groene Kruis. Deze ver
enigingen hadden voor hun taken in de thuiszorg wijkzusters in dienst, maar ook art
sen, vaak part-time, onder meer voor het werk in consultatiebureaus. Toegespitst op de 
wijkverpleging - velden als de kraamzorg en de tuberculosebestrijding blijven hier onbe
sproken - bestond het werk uit twee onderdelen: de verpleegkundige zorg voor zieken 
thuis en de signalerende en preventieve zorg voor kinderen en hun ouders. Over het al
gemeen combineerden wijkzusters beide soorten werk. Dat gebeurde niet alleen op prag
matische gronden, hoewel die ook een rol speelden: een kleine kruisvereniging op het 
platteland had wellicht slechts één zuster in dienst die geacht werd alle werk te doen. 
Minstens zo belangrijk was echter de overweging dat thuiszorg gezinszorg was. De 
patiënten voor de ziekenzorg waren al diegenen die onder één dak woonden, zoals 
ouders en kinderen, maar ook ouderen, indien er sprake was van drie-generatie-gezinnen. 
Pas later, onder invloed van de voortschrijdende specialisatie en de vergrijzing, ontstond 

4 H. Jamin, 12=; jaar thuiszorg. Oude tradities en nieuwe andniics (Baarn 1999). De eerste Witte-Kruis-
vereniging werd in Noord-Holland in 1875 opgericht door ). Penn en G.A.N. Allebt", die pleitten voor het 
oprichten van plaatselijke verenigingen om versnipperde initiatieven te kunnen bundelen: Ihid., 14. 
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er een feitelijke scheiding tussen de ziekenzorg bij ouderen en chronische patiënten 
thuis en het werk op de consultatiebureaus; verpleegkundige huisbezoeken aan moe
ders en kinderen kwamen steeds minder vaak voor. Deze ontwikkeling is ook te herken
nen in de huidige verpleegkundige opleiding, waar men in de laatste fase uit verschillende 
differentiaties kiest, namelijk kraamzorg, kind- en jeugdzorg, chronisch zieken, intensieve 
klinische zorg, psychiatrie of verstandelijk gehandicaptenzorg.' De wijkverpleegkundige 
van weleer had daarentegen een generalistische en holistische visie op haar arbeid: zij 
kwam voor de zieke en zijn omgeving, niet alleen voor de ziekte. Of zoals Kerkstra het 
formuleert: 

Sinds de oprichting van de eerste kruisvereniging, nu meer dan een eeuw geleden, werken wijk

verpleegkundigen in Nederland all-round. Bijvoorbeeld Fleischer, een van de personen achter de 

oprichting van de Zuid-Hollandsche Vereeniging 'Het Groene Kruis', gaf in 1902 de volgende 

omschrijving van het werk van de wijkverpleegster: verplegen, voorlichting, instructie aan huis

genoten, vroegtijdige onderkenning en samenwerking met de huisarts (Stöpetie, 1982). Deze acti

viteiten worden nog steeds door wijkverpleegkundigen verricht. 

Met all-round werken wordt bedoeld dat wijkverpleegkundigen zowel preventieve als curatieve 

zorg verlenen en dat ze gericht zijn op alle leeftijdsgroepen alsmede op specifieke zorgdoelgroepen 

zoals bijvoorbeeld chronisch zieken en gehandicapten. ̂  

5 www.roc.nl. Deze herziening van de opleiding maakt het voor herintredende vrouwen die volgens het 
'oude systeem' zijn opgeleid dan ook lastig om opnieuw als verpleegkundige de arbeidsmarkt te betreden: 
zij moeten eerst omscholing volgen binnen één van de differentiaties. 

6 A. Kerkstra, 'De toekomst van de wijkverpleging: all-round, gedifferentieerd of gespecialiseerd? Primary 
health care en internationale ervaringen', in: Minisymposium 'De toekomst van de wijkverpleging: all
round, gedifferentieerd, of gespecialiseerd?' (z.pl: Vereniging voor Verpleegkundigen en verzorgenden in de 
MGZ 1990) 1. Zie ook J. Stöpetie, 'Kruisgewijs door de historie: de eerste wijkverpleegster', Maatschappe
lijke Gezondheidszorg 10 (1982) nr. 12, p. 35. 
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Tot ver in de jaren tachtig van de twintigste eeuw werken de meeste wijkverpleegkundigen 
all-round,' en ook in het Verpleegkundig Beroepsprofiel uit 1988 wordt nog een genera
listisch takenpakket voor de verpleegkundige omschreven.** In de jaren '90 echter zal uit 
het oogpunt van efficiëntie en doelmatigheid door de overheid worden voorgesteld de 
wijkverpleging in de gezinszorg te integreren (zoals verderop in dit artikel beschreven 
zal worden), waarbij de takenpakketten van beide beroepen herzien worden en tot 
functiedifferentiatie en specialisatie overgegaan wordt."* 

Vanaf het ontstaan van de wijkverpleging eind negentiende eeuw tot in de jaren 
negentig van de twintigste eeuw werkte een wijkzuster dus met alle categorieën patiënten. 
Ook werkte zij perifeer. Het begrip 'perifeer' wordt hier niet zozeer in een geografische, 
als wel in een sociale betekenis gebruikt. Dat wil zeggen dat de activiteiten van de wijk
verpleging n/ef plaatsvinden vanuit een organisatie die zich in het zogenaamde 'medisch 
centrum' van de gezondheidszorg bevindt, zoals het ziekenhuis, en dan met name het 
academisch ziekenhuis, maar in de periferie van de gezondheidszorg. 'De bedrijvigheid 
richt zich niet op de ziekte als aandoening; het gaat om hulp bij afhankelijkheid en 
ongemak.'"' In de periferie bestaan de activiteiten vooral uit het min of meer zelfstan
dig uitvoeren van verplegende en verzorgende taken bij lijden en klachten, en het bieden 
van steun bij afhankelijkheid en ongemak aan met name ouderen en patiënten met 
chronische ziekten in hun eigen omgeving. Behalve wijkverpleging en gezinszorg bevin
den ook verzorgings- en verpleeghuizen, bepaalde categorale instellingen voor lichame
lijke of psychische ziekten en beschermende woonvormen zich in de periferie. Terwijl 
in instellingen die zich in het 'medisch centrum' bevinden de ziekte als aandoening 
voorop staat, waarop actief ingegrepen kan worden, is deze - hoewel wel erkend aanwezig 
- meer van secundair belang in de periferie, immers: 

In p o p u l a t i o n s charac ter i sed by ch ron ic , r ecur ren t , a n d / o r fatal diseases, cura t ive med ic ine may 

have little to offer; yet quali ty of life can be substantial ly affected by nursing 's emphas is on .symptom 

managemen t and efforts to enhance pat ients ' ability to function in everyday activities of l iving." 

Terwijl de geneeskunde zich vooral richt op curatieve interventies en de behandeling 
van - met name acute - aandoeningen, richt de verpleging en verzorging zich meer op 
zelfzorgtekorten en het verlichten van klachten en eventuele pijn, en het indien moge
lijk zoveel mogelijk in stand houden van het dagelijks functioneren. Dus: de beroepen 
die zich in de periferie van de gezondheidszorg bevinden, zoals de wijkverpleging en 
gezinszorg, hebben hier een zelfstandige rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van 
patiënten, die relatief los staat van medische activiteiten. In de periferie vormen zij dan 
ook niet zozeer de verlengde arm van de arts en is hun takenpakket geen afgeleide van 

7 T.M.L. Vorst-Thijsscn e.a. ed.. Hel werk van wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgendett in Nederland 
(Utrecht 1990). 

8 Verpleegkundig beroepsprofiel (Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid 1988). 
9 P.G.M. Jansen e.a,. Functiedifferentiatie binnen de thuiszorg. De functies van wijkverpleegkundige, wijkver

pleegster en gezinsverzorgende nader omschreven (Utrecht 1993); P.G.M, lansen e.a., Effecten van functie-
differentiatie in de thuiszorg (Utrecht 1997). 

10 H. Philipsen, 'Op zoek naar Zorgland. De \\'.\0, de thui.szorg en de Bijlmerramp: randgebieden rond het 
medisch centrum van de gezondheidszorg', in; H. Philipsen e.a.. Continuïteit in de medische sociologie. 
Redes gehouden op ^0 juni 2000 ter gelegenheid van het aanvaarden van het andn van hoogleraar medische 
sociologie door prof dr. Th.M. van Eijk en het afscheid van prof dr. H. Philipsen (Maastricht 2000) 45. 

11 L.H. Aiken e.a., 'Effects of specialization and dient differentiation on the status of nurses: the case of 
AIDS', Journal of Health and Social Behavior },& (1997) 207. 
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Wijkverpleegster helpt haar patiënt 
uit de ziekenauto (anno i960). 

medische taken, maar zij beschikken veeleer over een eigenstandig takenpakket en een 
eigen, zelfstandig domein dat verpleegkundig en verzorgend van karakter is en dat zij 
zoveel mogelijk in de directe omgeving van de patiënt uitvoeren. 

Enerzijds maakte deze perifere positie van de wijkverpleging het werk zwaarder. In een 
ziekenhuis werkte de verpleegkundige, ook in de jaren vijftig al, in een bureaucratische 
organisatie met een arbeidsdeling en dienstroosters waardoor de belasting en beloning 
meer voorspelbaar waren.'- Anderzijds leidt de perifere positie tot zelfstandiger werk. 
In het ziekenhuis werkt de zuster in de eerste plaats als de verlengde arm van het 
medisch regiem. Weliswaar was de verpleging redelijk autonoom voor zover het de 
zorgfunctie betreft, maar ook die was afgeleid van medische beslissingen over diagnose 
en therapie. De wijkzuster had daarentegen uiteraard veel overleg met vooral de huis
arts, maar beschikte over een aanzienlijke zelfstandige beslissingsruimte aangaande 
haar taken op het gebied van verpleging en verzorging. Zij kon zelf vaststellen hoe ze de 
problemen rond het lijden, de klachten, de afhankelijkheid en de ongemakken van 
thuiswonende patiënten wilde aanpakken. Kortom, de wijkverpleging beschikte in de 
gezondheidszorg over een perifeer domein van zeer verschillende taken die tot zeer ver
scheiden vormen van zorg konden leiden. Ook de wijkzuster fungeerde weliswaar in 
dienst van artsen, maar zij oefende het minst van alle soorten verpleegkundigen een 
afgeleid beroep uit. Wijkverpleegkundigen konden zonder opdracht of goedkeuring 
van een arts zorg geven of stopzetten en hadden een aanzienlijke mate van autonomie 
in de uitoefening van hun vak. 

De positie van de Nederlandse wijkverpleegkundige was en is in vergelijking met veel 
buitenlanden bijzonder. De voornaamste reden daarvoor is dat een uitgewerkte, het 
gehele land bestrijkende thuiszorg, opgezet en georganiseerd vanuit het maatschappe
lijk middenveld en niet vanuit de overheid, elders ontbreekt. In Duitsland, Frankrijk en 
België bijvoorbeeld bestond zeker vijftig jaar geleden deze wijze van organisatie van 

12 Voor een bespreking van de geschiedenis van ziekenhuizen in Nederland, zie H.C.I. van der Boom, De 
geschiedenis van het ziekenhuiswezen in Nederland (1900-1940). Het ontstaan van het moderne ziekenhuis 
vanuit sociaal constructivistisch perspectief. Universiteit Maastricht, afstudeerscriptie Cultuur- en 
Wetenschapsstudies, 1997. 
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zorg aan huis niet. Daar werden (en worden voor een groot gedeelte nog steeds!) fami
lieleden, vrienden en bekenden geacht deze zorg te verlenen in de vorm van mantelzorg 
of informele zorg." In onder andere het Verenigd Koninkrijk en Denemarken bestaan 
weliswaar overeenkomstige voorzieningen als in Nederland. Deze zijn echter onderdeel 
van een overheidsorganisatie op het gebied van de gezondheidszorg waarin meer is 
vastgelegd en gestandaardiseerd; in beide landen is immers sprake van een National 
Health System waarin zorg door de nationale of lokale overheden zowel gefinancierd 
als aangeboden wordt. 

Eén belangrijk onbedoeld effect van de verzuiling in Nederland is zeker geweest dat 
een grote decentrale diversiteit van de dagelijkse praktijkvoering is ontstaan. Niet alleen 
was er sprake van een aantal kruisorganisaties met verschillende religieuze signaturen 
die georganiseerd waren in de vorm van kleinschalige plaatselijke afdelingen, waardoor 
de wijkverpleegkundige relatief autonoom haar werk kon uitvoeren; een neveneffect 
hiervan was dat daardoor ook sprake was van diversiteit in de wijze van uitvoering van 
de taken en gebrek aan landelijke uniformiteit en standaardisering van het beroep is 
ontstaan. De plaatselijke wijkverpleegkundige voerde immers relatief zelfstandig haar 
taken uit, weliswaar in samenwerking met de huisarts en consultatiebureau-arts, maar was 
niet ingebed in bureaucratische structuren waar anderen het voor het zeggen hadden, 
zoals artsen, managers of de overheid, en die eventueel naar een landelijk uniforme 
beroepsuitoefening streefden.''' De geschetste autonomie van weleer is derhalve niet 
zozeer gepland dan wel ontstaan. Daarbij zullen grote verschillen zijn opgetreden in 
hoeverre de zelfstandigheid verwezenlijkt werd. 

Vanuit de opleiding tot wijkzuster en de mate van professionalisering van het beroep 
past tenslotte een relativerende opmerking. De formele vereisten voor het vak waren 
sinds de wettelijke bescherming van het diploma ziekenverpleging sinds 1921 (de wet 
trad overigens pas in 1924 in werking) 'verpleegkundige met een A-opleiding', oftewel 
algemene ziekenverpleging, de kraamaantekening, die in 1928 bij wet geregeld werd, en 
een jaar praktijkopleiding die sinds datzelfde jaar recht gaf op de wijkaantekening." 
Van die laatste training zei ooit een wijkverpleegkundige in een interview 'dat je er 
vooral leerde in een leren jas op een bromfiets te rijden.''* Dat is ongetwijfeld een een
zijdige kenschets, maar geeft ook aan dat in de jaren vijftig - ondanks de vaak door 
anderen hooggewaardeerde zelfstandigheid van de wijkzuster - haar werk nog plaats
vond in een samenleving waarin arts, verpleegster en de leden van het bestuur van de 
kruisvereniging tot verschillende sociale lagen behoorden. 

13 M. Kremer, Geven en claimen. Burgerschap en informele zorg in Europees perspectief {Utrecht 2000); F. 
Tjadens e.a. ed.. De onderstetining van mantelzorgers en hun organisaties in ze]'en West-Europese landen. 
Stond van zaken in 199S (Utrecht 2000). 

14 I. Mur-Veeman, e.a. 'Thuiszorg in beweging: een veranderingsproces in organisatiekundig perspectief', 
M&O. Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid 44 (1990) 266. 

15 R. Goelabdien, Van roeping tot beroep. Verpleging en verzorging in historisch perspectief {Utrecht 1996) 21. 
16 Deze uitspraak komt uit een interview, afgenomen in het kader van een explorerend onderzoek naar de 

samenwerking en onderlinge afstemming van ecrstelijnszorg (wijkverpleegkundigen en -ziekenverzor
genden in de thuiszorg, wijkverpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg, consultatiebureau-artsen, 
kraamverzorgcnden, kraamvcrpleegkundigen en huisartsen), dat in 1990 is uitgevoerd. H. Philipsen e.a. 
ed., Samenwerkend, samen spanneinlf Enkele resultaten van een explorerend onderzoek naar samenwerking 
in de eerste lijn (Maastricht 1996). 
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Wijkverpleegsters van het Groene Kruis aan het begin van de dag (i955)-

Omwikkelingen in de wijkverpleging en thuiszorg 
Bovenstaande momentopname moet niet al te statisch worden bezien. Nederland was 
in de jaren vijftig en zestig sterk in beweging. Hetzelfde geldt voor de organisatie van en 
de praktijkvoering in de kruisverenigingen en de positie van het verpleegkundig 
beroep. Wie de situatie van destijds echter afzet tegen een beschrijving van de wijkver
pleegkundige anno 2004 ontdekt een beeld dat op wezenlijke trekken sterk afwijkt. 
Ruwweg samengevat kan men zeggen dat de wijkverpleegkundige - zeker in haar eigen 
beleving - thans als een professional werkt, maar met minder autonomie, alsook dat 
haar werkveld minder breed en allesomvattend is, maar in een organisatorisch meer 
complexe context is geplaatst. Deze veranderingen kunnen geschetst worden aan de 
hand van tenminste zes belangrijke ontwikkelingen of omwentelingen. 

De eerste omwenteling ligt op het vlak van de organisatie van de zorg De oude vereni
gingsstructuur op basis van de verzuiling is bijna geheel verdwenen. Wijkverpleegkun
digen werken als regel in grootschalige non-profit organisaties die een veel groter gebied 
beslaan dan vroeger en die sinds de jaren negentig een fusie met de gezinszorg zijn aange
gaan.'^ Deze instellingen werken niet veel anders dan de ziekenhuizen, waar eveneens 
schaalvergroting is opgetreden. In de leiding vindt men managers die gewoonlijk econo
mie of bedrijfskunde hebben gestudeerd en in het bedrijfsleven hebben bewezen zo'n 
klus aan te kunnen. Het personeel is ingedeeld in divisies, functioneert in een formele 

17 M. Adriaansen, e.a., 'Kruisgewijs door de historie' in: Specifieke verpleegkumie: de wijkverpleging en thuis
zorg. Bouwstenen voor verpleegkundig onderwijs (Houten 1994) 6-12; Q.A.). Swagerman, 'Het perspectief 
van de thuiszorg', in: Y.W. van Kcmenade e.a. cd.. Van revolutie naar evolutie. Tien jaar stelselwijziging in 
de Nederlandse gezondheidszorg (Maarssen 1997) 78-103. 
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structuur van CAO's en medezeggenschap en werkt volgens dienstroosters, hoe moeilijk 
dat ook gaat in de thuiszorg. Het werk wordt door het management vaak als een product 
gezien dat in maat en getal wordt samengevat op grond van kosten-baten analyses. 
Reorganisaties zijn mede daardoor aan de orde van de dag. De wijkverpleegkundige 
heeft nu niet alleen met meer professies te maken, maar ook met meer boven- en 
ondergeschikten. De organisatie krijgt bovendien te maken met concurrentie en com
mercialisering. Hoe moeizaam het ook gaat in de gezondheidszorg, het marktdenken, 
en daarmee ook particuliere zorginstellingen, zijn in opkomst. In 1999 bestonden er 
bijvoorbeeld inmiddels 217 commerciële thuiszorginstellingen in Nederland, met name 
in Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant.'" 

Een tweede omwenteling betreft het actieve streven naar professionalisering in de ver
pleegkunde. De huidige wijkverpleegkundige heeft een HBO- of daarmee gelijkgestelde 
opleiding. Al voor de invoering van de HBO-V, in 1968, werd de praktische eenjarige 
vervolgopleiding vervangen door een tweejarige studie Maatschappelijke Gezondheids
zorg/Algemene Gezondheidszorg (MGZ/AGZ), waarvoor men nadrukkelijk ook weer 
naar school moest om theoretisch beter onderlegd te raken. Na de oprichting van de 
HBO-V in 1972 bleef in de jaren erna de studie Maatschappelijke Gezondheidszorg wel 
bestaan, maar deze aantekening wordt sinds de invoering van de wet BIG - die in 1993 
werd aangenomen - niet langer door de wet erkend (deze kent enkel de titel verpleegkun
dige)."* Daarna heeft er in de verpleegkunde een explosie van specialistische opleidingen, 
cursussen en nascholingen plaatsgevonden, inclusief de mogelijkheid academische 
studies te volgen, zoals de studie Verplegingswetenschap in Maastricht die in 1980 van 
start is gegaan. Nu is een hogere scholing niet de enige voorwaarde voor professionali
sering, maar wel een noodzakelijke. De (wijk)verpleegkunde voldoet inmiddels ook aan 
een aantal voldoende voorwaarden. Vooruitlopend op een beschouwing over professio
nalisering in het tweede gedeelte van deze bijdrage kunnen wat dit betreft tenminste 
twee in het oog springende ontwikkelingen worden genoemd: de nadruk op metho
disch handelen, ook in complexe situaties, en het zelf bijdragen aan een zogeheten 
'body of knowledge' waarop het methodisch handelen berust. In de wijkverpleging zijn 
protocollen en behandelplannen ruimschoots aanwezig. Onderzoek naar de praktijk
voering en naar verpleegproblemen is vanaf de start van verplegingswetenschap in 
Nederland in de wijk zeer welkom geweest. In ziekenhuizen was men van oudsher meer 
geïnteresseerd in onderzoek naar de organisatie en de werkomstandigheden van de ver
pleging. Daar is de eigenstandige verpleegkundige studie van verpleegproblemen veel 
meer schoorvoetend toegelaten. Ongetwijfeld geldt in de thuiszorg nog steeds, net als vijf
tig jaar geleden, dat de problemen in de zorg niet alleen medisch worden geformuleerd, 
maar dat de (wijk)verpleegkundige activiteiten als aparte, zelfstandige taken worden 
beschouwd, die verbonden zijn met een eigen domein waar men zelf {en niet artsen!) 
zeggenschap over heeft. In dat opzicht bestaat in veel ziekenhuizen op dit punt nog 
steeds een achterstand, hoeveel specialistische cursussen de verpleegkundigen daar ook 
volgen; de verplegende activiteiten worden daar voor een groot deel met name als afge-

18 H. Giesbers e.a. ed., 'Particuliere thuiszorginstellingen 1999', in: Volksgezondheid Toekomst Verkenning. 
Nationale atlas volksgezondheid (Bilthoven 2002). 

19 Goelabdien (n. 15), Van roeping tot beroep; A.F.B.L. Palm, De opleiding tot sociaal-psychiatrisch verpleeg
kundige. Een historisch onderzoek. Universiteit Maastricht, doctoraalscriptie Gezondheidswetenschappen, 
1997'^ De wet BIG. Hoojdlijnen van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Den Haag: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2000). 
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leide of ondersteunende taken ten opzichte van medische taken beschouwd en zijn ver
pleegkundigen in die zin nog steeds ondergeschikt aan medici. 

Een derde ontwikkeling is gelegen in wat wel genoemd wordt de transmuralisering 
van de gezondheidszorg.-" Vanaf de jaren zeventig tot in de loop van de jaren negentig 
was het gebruikelijk de gezondheidszorg te beschrijven als een geheel van lijnen of 
echelons.-' In de ecrstelijnszorg vormde de huisarts en de thuiszorg het eerste loket van 
de zorg. In die eerste lijn keerden de patiënten ook weer terug als zij naar de tweede 
lijn, de medisch specialist en het ziekenhuis, waren doorverwezen. Was de aandoening 
zeer bijzonder of zeer ernstig dan verbleef de patiënt voor langere of kortere tijd zelfs 
in de derde lijn, waar topzorg werd verstrekt die in de tweede lijn niet aanwezig was. 
Meestal werd men hiervoor doorverwezen naar Academische Ziekenhuizen of gespecia
liseerde klinieken. Deze lijnen vormden voldoende duidelijke schotten om de organisatie 
en de financiering van de zorg aan op te hangen. Het zelfstandige domein van de wijk
verpleegkundige, dat zich in de periferie van de gezondheidszorg bevond, dus buiten het 
'medisch centrum' van de medische zorg en ziekenhuiszorg, ontstond in deze opbouw van 
de zorg. 

Echter, mede door het succes van de biomedisch georiënteerde, steeds verder gespeciali
seerde geneeskunde, is in de sterk 'geschotte' s tructuur van de gezondheidszorg een 
fundamentele verandering gekomen. De academische medische centra zijn het middel
punt geworden van een sterk geprotocolleerde zorg waarin voor de hele zorgketen min 
of meer precies wordt vastgelegd wie wat doet in het proces van diagnose, therapie en 
zorg. Pijnbestrijding thuis of nazorg na een trombosebeen gebeurt transmuraal. Vaak 
voert de wijkverpleegkundige deze zorg uit, maar soms wordt het gedaan door gespeci
aliseerde transmurale verpleegkundigen die lang niet altijd bij de kruisorganisatie in 
dienst zijn, maar bijvoorbeeld vanuit een ziekenhuis of eerstelijns gezondheidscentrum 
(waarin vaak een huisartsenpraktijk, tandarts, fysiotherapeut e.d. gevestigd zijn) werken. 
Deze 'kanteling van de zorg' heeft ook plaatsgevonden doordat gepoogd is meer 
samenhang in de zorg aan te brengen door niet langer de voorzieningen, maar de patiënt 
centraal te stellen. Continuïteit van zorg voor de patiënt, dwars door de scheidslijnen tus
sen sectoren en voorzieningen heen, is hierbij een belangrijk principe. 

Het perifere domein van de wijkverpleging was tot ver in de jaren tachtig van de 
twintigste eeuw een redelijk geïsoleerd gebied. Sinds de transmuralisering in jaren 
negentig heeft het echter steeds meer open grenzen gekregen doordat er verbindingen 
met andere vormen van zorg zijn aangegaan, en overal lopen nu wegen die lang niet 
altijd onder het beheer van de thuiszorg staan. De gezondheidszorg is aanzienlijk com
plexer geworden door deze ontwikkeling.^^ De geringere autonomie van de wijkverple
ging daardoor is overigens niet alleen verlies. De professionele kennis en het vermogen 

20 Voorbeelden van studies naar transmurale zorg zijn F.M.J. Smeenk, Transmural care of terminal cancer 
patients. ,\n evaluation study in the Eindhoven region, proefschrift Maastricht (Maastricht 1998); H.J.M. 
Vrijhoef, Is it justifiable to treat chronic patients by nurse specialists? Evaluation of effects on quality of care, 
Universiteit Maastricht, faculteit gezondheidswetenschappen, afdeling medische sociologie (Maastricht 
2 0 0 2 ) . 

21 P.J. van der Maas en J.P. Mackenbach, 'De s t ructuur van de Nederlandse gezondheidszorg', in: idem, 
Volksgezondheid en gezondheidszorg (Utrecht 1995) 229-280; D. Keuning, 'Omgevingsinvloeden en trends 
in de omgeving', in: Organisaties, nuutagement en organiseren in de gezondheidszorg (Leiden r997) 21-53. 

22 B.A. van der Linden, 'Chapter 17: Transmural Care. Facts and Future', in: A.).P. Schrijvers ed., Health and 
health care in the Netherlands. A critical self-assessment by Dutch experts in the medical and health sciences 
(Maanssen 1997) 178-188. 
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om samen te werken nemen er sterk door toe. Wijkverpleegkundigen van het hoogste -
vijfde - deskundigheidsniveau nemen nu vaak ook de coördinatie van de verschillende 
vormen van zorg op zich.-^ Een ander voordeel van de transmuralisering is dat de ver
pleegkundige in veel protocollen als partner van de arts wordt erkend. Ook al blijft de 
werkelijkheid van de transmurale ketens nog achter bij de idealen, zij leiden tot een 
onomkeerbare verandering in de interprofessionele samenwerking. 

De vierde grotere verandering vormt de 'dubbele vergrijzing' en de 'ontgroening'. 
Mensen worden gemiddeld veel ouder dan vroeger, en veel ouderen worden bovendien 
heel oud. Daarnaast zijn er minder jongere mensen dan in de jaren vijftig. Dit heeft te 
maken met de 'tweede demografische transitie' die in de jaren zestig inzette.-'' In de 
periode vanaf 1850 bleef het geboortecijfer in Nederland relatief hoog ten opzichte van 
andere Europese landen, waar een dalende trend inzette, terwijl de levensverwachting 
net als elders steeg door verbeterde levensomstandigheden. Daardoor was er sprake van 
een aanzienlijke bevolkingsgroei in Nederland; van 4 miljoen mensen in 1880 en rond 
10 miljoen in 1950, tot 15 miljoen in 1990. Na i960 daalt ook in Nederland de vrucht
baarheid, onder andere door het algemeen ter beschikking komen van anti-conceptie
middelen, terwijl de sterftecijfers laag blijven en de gemiddelde levensduur langer 
wordt: aan het begin van de twintigste eeuw was de levensduur voor mannen 51 en voor 
vrouwen 53 jaar; in 1990 is dat opgelopen naar respectievelijk 74 en 80 jaar. Door uitstel 
en afstel van huwelijken wordt een verdere bijdrage geleverd aan de daling van de 
vruchtbaarheid, een centraal aspect van de tweede demografische transitie. Deze ont
wikkelingen zijn weergegeven in de figuur op pagina 110. 

Hieruit is te lezen dat de bevolkingsopbouw tot 1950 gekenmerkt werd door een rela
tief groot aandeel jongeren (0-14 jaar) en een relatief klein aandeel ouderen van 65 jaar 
en ouder. De samenstelling van de bevolking vertoonde een piramidestructuur: breed 
aan de basis en smal aan de top, vanwege het hoge geboorteaantal en een relatief gering 
aantal mensen dat een hoge leeftijd bereikte. De naoorlogse geboortegolf en de doorzet
tende daling van het aantal geboorten na 1970 leidden aan het eind van de twintigste eeuw 
tot een leeftijdsstructuur die meer door een 'ui-vorm' wordt gekenmerkt: het aantal 
jongeren (0-14 jaar) nam tussen 1950 en 1990 af met 8%, terwijl het aantal ouderen 
(65-I-) in deze periode toenam met 160%. Dus de bevolkingsontwikkeling is er één van 
ontgroening en vergrijzing. Omdat niet alleen meer mensen de pensioengerechtigde 
leeftijd bereiken maar tegenwoordig ook daarna nog een relatief lange levensverwach
ting hebben, is het aantal mensen dat zeer oud wordt ook toegenomen: het aantal 
ouderen van 75 jaar en ouder is tussen 1950 en 1990 toegenomen met 225%, hetgeen 
ook wel dubbele vergrijzing wordt genoemd. 

Door deze veranderingen in de samenstelling van de bevolking is de oorspronkelijke 
verhouding tussen de werkvelden ouder- en kindzorg en de zorg voor ouderen en chro
nische patiënten drastisch verschoven en is het accent op de twee laatste categorieën 
komen te liggen. Omdat met de leeftijd de kans op chronische ziekten en degeneratieve 
aandoeningen en verslechtering van de algehele conditie toeneemt, met name boven de 

23 A.W. van Raalte e.a. ed., 'Profiel van de wijkverpleegkundige' en 'Bijlage C - De kwalificatiestructuur', in; 
Kiezen voor elan. Strategisch plan (Utrecht 1999). 

24 P.C.I. Ruigrok, 'Recente transities in huwelijk, gezin en levenscyclus.' in: Familie, huwelijk en gezin in 
West-Europa. Recente transities (2000). www.geocities.com/pprevos/cultuur/c10121/fghIV.htm: 1-6; D. 
Ruwaard e.a. ed.. Volksgezondheid Toekomst Verkenning. De gezondheidstoestand van de Nederlandse bevol
king in de periode 1950-2010 (Den Haag 1993). 
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srcce-̂ lueel aardee 

Leeftijdsopbouw van de Neder landse bevolking per i januar i 1950 en 1 januari 1990 naar geslacht. Bron: 

CBS, bewerkt door het RIVM. 

75 jaar, bestaat het overgrote deel van het werk voor ouderen uit ziekenzorg en onder- ' 
steuning bij dagelijkse activiteiten, zoals toiletbezoek. De vraag naar thuiszorg is hierdoor j 
in de laatste decennia aanzienlijk gestegen, hetgeen versterkt werd doordat ziekenhuizen 
mensen steeds eerder gingen ontslaan en door het beleid van substitutie van institutionele ! 
zorg (bejaardenhuis, verzorgingshuis, verpleeghuis) door thuiszorg in de meeste West-
Europese landen in de jaren negentig, ook in Nederland.-^ 1 

Aanvankelijk heeft men sinds de jaren zeventig in de thuiszorg het standpunt uitge
dragen dat alle zorg door HBO-opgeleide verpleegkundigen zou moeten worden gegeven. \ 
Gelet op de toename van de zorgvraag en het aandeel daarbinnen van betrekkelijk een
voudige handelingen die ook door lager geschoolde verzorgenden uitgevoerd konden 
worden was dat een onverstandig (en onnodig duur) gevecht tegen de bierkaai. Sinds ' 
de jaren negentig heeft daarom een sterke verticale differentiatie van het verplegen en ' 
verzorgen plaatsgevonden en worden activiteiten zoveel mogelijk door professionals 
met het laagste (goedkoopste) deskundigheidsniveau uitgevoerd.-'' Was er rond 1980 
slechts één ziekenverzorgende op drie wijkverpleegkundigen; anno 2004 is die verhou
ding omgedraaid. 

25 'The policy context', in: Caring for frail elderly people. Policies in evolution (Parijs: OECD 1996) 13-31; 
E. Breedveld, Thuiszorg in bedrijf Herstructurering van de thuiszorgbranche tussen 19S7 en 1997 (Tilburg 
2003) 184. 

26 Kerkstra (n. 6), 'De toekomst van de wijkverpleging'; lansen (n. 9), Functiedifferentiatie binnen de thuis
zorg: Jansen (n. 9), Effecten van fuuctiedifferentiatie in de thuiszorg. 
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In 1990 vond op instigatie van de overheid een fusie plaats tussen de Centrale Raad 
voor Gezinsverzorging en de Nationale Kruisvereniging in de Landelijke Vereniging 
voor Thuiszorg (LVT), waarna de meeste organisaties voor wijkverpleging en gezins
verzorging in de loop van de jaren negentig fusies aangingen om als grotere (sub-) 
regionale instellingen geïntegreerde zorg te kunnen bieden." In Hengelo ging in 1992 
de eerste thuiszorgorganisatie van start met het bieden van geïntegreerde zorg in de 
regio Twente. Sindsdien zijn er ongeveer 130 geïntegreerde zorginstellingen ontstaan in 
Nederland, de meeste door fusies tussen Kruisorganisaties en instellingen voor gezins
zorg. Nederland is daarmee - samen met Denemarken - één van de weinige landen in 
Europa waar zowel wijkverpleging als gezinszorg door één instelling geboden wordt.-'* 
Deze ontwikkeling heeft het gewoon gemaakt dat de arbeid verdeeld wordt over hoger en 
lager opgeleide medewerkers; binnen deze instellingen zijn immers nu verplegenden en 
verzorgenden met verschillende opleidingsniveaus werkzaam, met ieder eigen specifieke 
taakomschrijvingen en daarbij behorende verantwoordelijkheden.-'* Het generalistische 
takenpakket is hiermee - in Nederland althans; in Denemarken werkt men nog steeds 
generalistisch - verleden tijd geworden. De wijkverpleegkundige van het hoogste oplei
dingsniveau coördineert de taken van de verschillende professionals en houdt daardoor 
vaker dan voorheen toezicht op het werk van anderen. Aan haar vallen meestal de meer 
complexe en instabiele zorgsituaties toe en de medisch-technische handelingen die in 
de thuissituatie door verpleegkundigen uitgevoerd mogen worden. Tegenwoordig hebben 
veel thuiszorginstellingen hiervoor ook hun eigen gespecialiseerde verpleegkundigen in 
dienst, zoals diabetesverpleegkundigen. 

De vijfde verschuiving betreft zowel de opkomst van de mondige patiënt en de multi
culturele zorgvraag. De wijkzuster met de leren jas op de bromfiets opereerde gewoon
lijk in een omgeving waarin haar positie en gezag duidelijk waren. De wijkzuster 
maakte ook vijftig jaar geleden nog deel uit van het burgerlijk beschavingsoffensief. In 
veel gezinnen verspreidde zij de goede boodschap van Florence Nightingale over de 
(met name in de context van de consultatiebureaus nog steeds 'beruchte') drie R's: 
reinheid (c.q. hygiëne), rust en regelmaat, en gaf adviezen over goede voeding. Dat van
zelfsprekende overwicht is verdwenen. Dat heeft twee gevolgen: mondige mensen zitten 
daar niet meer op te wachten; en allochtonen advies op maat geven is niet altijd 
gemakkelijk gezien hun soms andersoortige waarden, opvattingen en gebruiken. Profes
sionals, en met name wijkverpleegkundigen die letterlijk over de drempel bij de mensen 
thuis in hun eigen omgeving komen, zouden over dit laatste tijdens hun opleiding vol
doende kennis moeten opdoen: 

27 Adriaansen (n. 17), 'Kruisgewijs door de historie', 6-12; Swagerman (n. 17), 'Het perspectief van de thuis
zorg', 78-103. 

28 I. van der Zee, 'Home Care in Denmark', in: J.B.F. Hutten e.a. ed.. Home care in Europe. A country-specific 
guide to its organizations and financing (AJdershot 1996) 82-96. 

29 Sinds het nieuwe opJeidingssysteem, dat in 1997 is ingevoerd, zijn er vijf verschillende niveaus in de zorg. 
(WijkjVerplccgkundigen zijn gekwalificeerd op niveau vier (MBO-niveau) of vijf (HBO-niveau), verzor
genden op de lagere niveaus. Deze opleidingen worden verzorgd door een aantal regionale opleidings
centra (ROC's). .^-verpleegkundigen volgens het oude stelsel, die een opleiding Maatschappelijke 
Gezondheidszorg (MGZ) of HBO-V achter de rug hebben, zijn niet automatisch gekwalificeerd als 
niveau vijf-verpleegkundigen; eerst worden hun kennis en ervaringen en de eventuele leemtes hierin 
nagegaan en weggewerkt voordat zij de kwalificatie wijkverpleegkundige kunnen krijgen. A.W. van Raalte 
e.a. ed. (n. 23), 'Profiel van de wijkverpleegkundige' en 'Bijlage C'. 
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Tijdschrift voor de Wijkverpleging 

Nurses are interacting with people from widely different cultures within a short period of time. As a 

consequence, nurses and other health care providers are expected to know, understand, respond, 

and interact favorably with strangers from diverse cultural backgrounds in this country and else

where. Being helpful to strangers whose values and lifeways are different from those of the nurse 

necessitates a knowledge base of such differences and the creative use of such knowledge.'" 

Toch houdt de wijkverpleegkundige zich bij deze twee veranderingen goed staande. 
Men hoort haar individueel en collectief minder klagen dan bijvoorbeeld de huisarts, 
die veelvuldig collectief klaagt over mondige patiënten die veel eerder dan vroeger op 
consult komen en veeleisender geworden zijn, evenals over de ervaren toename van de 
werkdruk en het toegenomen aantal taken die in minder tijd uitgevoerd moeten worden." 

Tot slot is er een zesde omwenteling: de organisatie en financiering door de overheid. 
Eigenlijk kan men niet van één enkele systeemwijziging in de afgelopen decennia spre
ken; de zorg staat van overheidswege voortdurend in de steigers, net als overigens in het 
Verenigd Koninkrijk. Twee elementen van de nieuwe wetgeving hebben tot grote conse
quenties in dit verband geleid. Het eerste betreft het financieren van de thuiszorg uit de 
AWBZ sinds 1980, hetgeen wellicht de voornaamste katalysator is geweest van verande
ringen zoals hiervoor beschreven.'- Het gevolg daarvan is namelijk wel dat de omvang 
en de structuur van de zorg direct gekoppeld werd aan het beleid van de overheid. 
Hoeveel geld men kreeg, wat men er voor moest doen, of men naar grotere verbanden 
en fusies met de gezinszorg moest streven, of er concurrentie en marktwerking moet 
komen, al deze vragen waren ineens geen vrije kwesties meer. In de jaren negentig 

30 M. Leininger, 'Transcultural nursing: a new and scientific subfield of study in nursing' in: Transcultural 
nursing: concepts, theories and practices. Part I; Transcultural nursing: developments, theories and research 
approaches (Columbus 1994) 7-30. 

31 M. v.d. Berg e.a. ed., 'De werkdruk van de huisarts. Zorgvraag en arbeidsduur in 1987 en in 2001', Medisch 
Contact 58 (2003) 1054-1056. 

32 Breedveld (n. 25), Thuiszorg in bedrij), 181. 



Een schets van de professionalisering van de wijkverpleging 61 

kwam er een tweede inhoudelijke omwenteling bij, die voor de mate van professionali
sering van de wijkverpleegkundige van grote betekenis is. Zowel uit bezorgdheid over 
de betaalbaarheid als uit vrees voor willekeur en ongelijke toegankelijkheid van de zorg 
is op instigatie van de overheid een geformaliseerd en strak geregeld indicatiebeleid 
ontstaan. Vooral de instelling van Regionale Indicatie Organen (RIO's) in 1997 had een 
negatieve consequentie voor het professioneel werken van een aantal beroepen in de 
gezondheidszorg." De vraag naar zorg, de formulering van een diagnose en het opstel
len van een zorgplan worden gescheiden van de uitvoering van de feitelijke zorg, terwijl 
autonomie op het gebied van diagnostiek en therapie juist de kern van het professione
le werk vormen: 

In het verleden kon ik gewoon zelf dingen afspreken met mensen. (...) Ik kom nu bij die mensen en 

moet als een soort dombo gewoon uitvoeren en verder mijn mond houden. (...) Door de centrale 

indicatiestelling is ons beroep gewoon uitgehold naar mijn idee. Het is werkelijk een triest verhaal.""* 

In een aantal gevallen waar het om een ingrijpende, multidisciplinaire beslissing gaat, 
zoals opname in een verpleeghuis, ligt indicatiestelling voor de hand. Wanneer betrek
kelijk gewone unidisciplinaire problemen aan de orde zijn, zoals het wel of niet hulp 
bieden bij het aan- en uittrekken van een steunkous, iemands ogen druppelen of naar 
het toilet begeleiden, of zelfs het verrichten van eenvoudige huishoudelijke taken, tast 
afzonderlijke intake en indicatie de professionaliteit aan. Niet alleen de overheid en de 
georganiseerde patiënten spreekt de gedachte van een dergelijke ver doorgevoerde 
arbeidsdeling aan, maar ook de managers. Zij verkiezen vaak de fijnregeling van de 
bureaucratie boven het professioneel oordeel van een deskundige. De wijkverpleegkun
digen hebben in deze omwenteling het meest aan professionele autonomie ingeleverd; 
zij zijn tot uitvoerenden geworden van taken die hen door anderen (met name RIO's en 
managers en planbureaus van de thuiszorgorganisaties) opgedragen worden, tegen
woordig tot op de minuut uitgeteld. Zij dienen hun zorgactiviteiten dan ook voortdu
rend zorgvuldig en minutieus te registreren om deze te kunnen verantwoorden. Deze 
ontwikkelingen waren bedoeld om de toekenning en uitvoering van zorg te objective
ren en standaardiseren, maar wijkverpleegkundigen zelf zijn ervan overtuigd dat deze 
hun autonomie en professionaliteit aantasten: 

Ik loop aan tegen de bureaucratie. De papierwinkel is enorm toegenomen, 

De bureaucratie is een doorn in mijn oog. En wat nog het ergste is: dan komen de cijfers en dan 

blijkt er nog geen inzicht in je werk te zijn. En je zit maar te schrijven. Tot op de vijf minuten moe

ten we schrijven en daar gaat erg veel tijd in zitten. 

Ik ben er nog steeds niet achter wie in Nederland ooit bedacht heeft dat de zorg in minuten voor 

iemand op een papiertje moet worden geschreven, en dat je op grond daarvan formatie pleegt. 

33 S.M, van der Lykc en P.H. Toren, 'Een kwestie van vertrouwen. Procesevaluatie van indicatiesystemen in 
de thuiszorg'. Verpleegkunde 11 (2003) 23-30; M.C.H. Donker, 'Professionaliteit of bureaucratie? Het nut 
van indicatieprotocollen', in: L. Boon ed., Vraaggestuurde zorg: dilemma's en nieuwe opties bij manage
ment, primair zorgproces, netwerken, automatisering, flexibele zorgprodukten, indicatiestelling (Amstelveen: 
Stichting Sympoz 1997) (Ontwikkelingen in de gezondheidszorg, 24) 108-114; H. Nijenhuis, 'Kunnen duizend 
bloemen bloeien? Discussie over integrale indicatiestelling voor verpleging en verzorging', V'IYS Bulletin 
(24 april 1997) 8-11; F. Tjadens e.a. ed., 'Sectie C: de Landenrapportages - 4 Nederland' in: F. Tjadens e.a. 
ed.. De ondersteuning van mantelzorgers en hun organisaties in zeven West-Europese landen. Stand van 
zaken in 199S (Utrecht 2000) 107-155. 

34 Van der Lykc en Toren (n. 33), 'Een kwestie van vertrouwen', 29. 
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De zorg voor mensen komt in de verdrukking. Tenminste, in mijn visie kun je niel alles in minuten uit

drukken. Wat is nou aandacht aan iemand geven? Daar loop ik tegenaan. Psychosociale zorg aan men

sen. Het is al heel moeilijk te vatten: wat is dat dan? Maar aan de andere kant is het een heel belangrijk 

deel van de verpleegkundige professie. En ik vind dat je dat niet in minuten kunt uitdrukken." 

Anno 2004 beschikt de wijkverpleegkundige nog steeds over een perifeer domein waarin 
zij, maar nu samen met de ziekenverzorgende, een zekere zelfstandigheid bezit over hoe ze 
de kern van de klassieke zorgfunctie vervult. Zij werkt, zeker ook in haar eigen beleving, 
meer als professional dan voorheen. De andere taken worden meer dan vroeger uit
gevoerd in een netwerk van interprofessionele collegae, dat ligt ingebed in een strak 
bureaucratisch regiem. Daarin kan men weliswaar duidelijker dan voorheen het profes
sionele gedrag verantwoorden, maar tegelijkertijd is het moeilijker om te voldoen aan 
het ideaal van zorg op maat, omdat men zich moet houden aan de 'objectieve' - maar 
statische - beoordeling van het indicatieorgaan en men niet ineer op eigen initiatief 
mag inspelen op veranderende of wisselende omstandigheden bij de patiënt. En dat 
terwijl zorg op maat juist één van de uitgangspunten was van de invoering van de 
externe beoordeling van de zorgvraag door de intakers van het indicatieorgaan. Ook 
continuïteit van zorg, een tweede belangrijk doel in de zorgverlening aan huis - met 
name bij dementerende ouderen omdat zij danig verward kunnen raken van hulp door 
steeds wisselende professionals - , is binnen een bureaucratisch organisatiesysteem 
moeilijk te garanderen. Uit een studie naar continuïteit van zorgverlening die in de 
jaren negentig werd uitgevoerd, bleek bijvoorbeeld dat cliënten in één jaar met 
gemiddeld zestien professionele en niet-professionele zorgverleners te maken kregen. 
Eén cliënt kreeg zelfs 35 verschillende wijkverpleegkundigen over de vloer, hoewel dit 
gelukkig een uitzondering bleek te zijn.-'"' 

Wat houdt professionalisering in? 
In het tweede gedeelte van deze bijdrage wordt ingegaan op het concept professionalise
ring. Wij sluiten ons aan bij de definitie van Andrew Abbott in The system of professions. 
An essay on the division of expert labor uit 1988. Vervolgens worden de verschillende bena
deringen zoals die in de literatuur over professies gehanteerd worden omschreven, waarna 
Abbotts definitie wordt toegepast op het domein wijkverpleging als casus. 

In zijn boek omschrijft Abbott een professie heel simpel als een exclusieve beroeps
groep die enigszins abstracte kennis toepast op concrete gevallen: 'professions are exclusive 
occupational groups applying somewhat abstract knowledge to particular cases.'-'" Men 
mag deze omschrijving echter niet zonder meer als een gemakkelijk te hanteren defi
nitie beschouwen. Het betreft een 'sensitizing concept' dat gebruikt kan worden om 
verschijnselen te begrijpen en te ordenen. In de samenleving doen zich problemen voor 
(gevallen), bijvoorbeeld ziekte, die opgelost kunnen worden met behulp van theoreti
sche (het geval overstijgende) kennis en daarbij behorende vaardigheden. Wie dat 
beheerst oefent een beroep uit waarvan men niet zo één twee drie lid kan worden. 
Wanneer men verschijnselen aantreft die hiermee overeenstemmen dan is het vrucht-

35 G. van Thiel e.a., Als mensen aandacht tekort komen, smaakt het kopje thee ook niet. Ethische vragen in de 
care sfc(or (Utrecht 1999) 30 en 31. 

36 T. van Achterberg, Continuity of care and dient satisfaction in the conununity. .4 study of professional and 
non-professional care for the chronically ill (proefschrift Maastricht, vakgroep medische sociologie 1997). 

37 Abbott (n. 3), 77ie system of professions, 318. 
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baar om van professie en professionalisering te spreken. Daarbij moet men drie in de 
literatuur over professionalisering veelgemaakte dwaalwegen of vooronderstellingen 
vermijden. De eerste dwaalweg, ook wel kemnerketrbenadering genoemd, is dat er een 
limitatieve lijst van criteria zou bestaan op grond waarvan men zou kunnen besluiten of 
een beroep een professie, een semi-, proto- of paraprofessie dan wel een niet-professie zou 
zijn. Natuurlijk kan men binnen één context wel vergelijkingen maken van beroepen 
op een aantal kenmerken. Het is echter illusoir te menen dat er absolute maatstaven 
bestaan. In de literatuur is dan ook nooit consensus bereikt over het aantal en de typen 
kenmerken waaraan 'de ideale professie' zou moeten voldoen.-'" 

De tweede dwaalweg is een rigide hantering van de dynamiek van professionalisering. 
Er bestaat namelijk al evenmin een vast rijtje stadia van professionalisering dat een 
beroep doorloopt als een vorm van evolutie vanaf zijn ontstaan tot aan zijn definitieve 
erkenning, zoals het toe-eigenen van bepaalde taken door een groep mensen, de oprich
ting van een organisatie, tijdschrift en opleiding (uiteindelijk liefst van universitair 
niveau), erkenning door de staat in de vorm van registratie of wettelijke bescherming, en 
de ontwikkeling van een ethische code om professioneel gedrag te kunnen reguleren. 
Beroepen die al deze stappen zouden doorlopen - niet per se in deze volgorde overi
gens - zouden zich met recht 'professie' mogen noemen."* Natuurlijk kan men in de 
geschiedenis van een beroep processen van professionalisering en deprofessionalisering 
beschrijven. Van één enkel meetlint of een rigide evolutionair proces is echter geen sprake. 

Het meest verleidelijk is de derde dwaalweg, ook wel machtsbenadering genoemd, 
waarvan Elliot Freidson in eerste instantie de meest bekende voorstander was.'*" Deze 
benadering houdt in dat men de mate van professionalisering afmeet aan de kenmer
ken van die beroepen die in een bepaalde context zowel succesvol als machtig zijn. De 
medische professie en advocatuur zouden de meest machtige en dus in dat opzicht de 
meest geprofessionaliseerde beroepen zijn, de minder succesvolle of minder machtige 
beroepen zouden dan minder geprofessionaliseerd zijn. Zo werd de verpleegkunde 
lange tijd ondergeschikt geacht aan de medische professie, zowel door beide professies 
zelf, de maatschappij, als in de geschiedenis en sociologie van professies, terwijl er voor 
een belangrijk deel sprake is van een eigen specifieke probleemdefinitie en een eigen 
takenpakket, en dus een eigen professioneel domein. Echter, anno 2004, is de advocaat of 
de medisch specialist niet per se de maat van alle dingen. Bovendien is succes niet altijd 
blijvend, zoals blijkt uit het verlies van vertrouwen dat de accountant thans ten deel 
valt, en ook medici dienen tegenwoordig rekenschap af te leggen van hun handelen in 
het kader van de WGBO, de wet BIG en steeds mondiger wordende cliënten.••' 

38 T.P.W.M. van der Krogt, 'Professionalisering en theorie ' in: Professionalisering en collectieve macht ('s 
Gravenhage 1981) 36-56; R.C. Fox, 'The professions of medicine and nursing', in: The sociology of medicine. A 
participant observer's view (Englewood Cliffs 1989) 38-71; A.f.G. van der Arend, 'Professie en professiona
lisering: uitgangspunten en ontwikkelingen', in: Beroepscodes. Morele katittckeningen bij een professionali
seringsaspect van de verpleging (Maastricht 1992) 19-57; S. Brint, 'Eliot Freidson's contr ibut ion to the 
sociology of the professions'. Work and Occupations 20 (1993) 259-278. 

39 Eén van de meest klassieke auteurs in dit verband is H. Wilcnsky, 'The professionalization of everyone?', 
American Journal of Sociology yo (1964) 137-158. 

40 E. Freidson, Profession of medicine. A study of the sociology of applied kinnvledge (New York 1970). 
Inmiddels geeft Freidson in zijn boeken blijk van een bredere, rijkere opvatting van professionalisering. 

41 H.G. Blaauwbroek. 'Patient organizations and patients' rights" in: A.I.P. Schrijvers ed., Health and health 
care in the Netherlands. A critical self-assessment by Dutch experts in the medical and health sciences 
(Maarssen 1997) 223-237; K. Geelen e.a., 'De patiëntenbeweging als (f)actor in de gezondheidszorg', in: 
C.W. Aakster e.a. ed.. Medische sociologie. Sociologische perspectieven op ziekte en zorg (Groningen 1998) 
258-270; De wet BIG (n. 19). 
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Verstandiger dan uit te gaan van concrete kenmerken van professies, stadia van profes
sionalisering of de erkende macht van een beroep, is het centraal stellen van de (sociale) 
problemen die een beroep aanpakt; met andere woorden, de inhoud van het werk als 
uitgangspunt te nemen, of - zoals men het in de verpleegkunde vaak noemt - het 
primaire proces; de daadwerkelijke zorgverlening aan de cliënt. Eén manier om enigs
zins ingewikkelde vraagstukken aan te pakken is om na probleemanalyse het werk 
zoveel mogelijk in simpele taken op te delen. Vervolgens kunnen die zonder dat dit een 
lange training vereist uitgevoerd worden door mensen op het juiste, vaak lage oplei
dingsniveau. De bureaucratie en het managementisme bestaan bij de gratie van deze 
vorm van arbeidsdeling. Andere ingewikkelde vraagstukken, zoals een grote chirurgi
sche ingreep, het diagnosticeren van een stofwisselingsziekte, het thuis verplegen van 
een dementerende bejaarde, oudere patiënt met een open been, of het thuis proberen 
op te vangen van een psychiatrische patiënt, kunnen niet door een opdeling van taken 
in eenvoudige werkzaamheden worden opgelost. Zij vragen het oordeel en de compe
tentie van een beroepsbeoefenaar die een lange opleiding achter de rug heeft, en die 
bovendien over vaardigheden beschikt die in de praktijk zijn opgedaan, bijvoorbeeld in 
de vorm van een stage tijdens de opleiding of door jarenlange ervaring. In dergelijke 
gevallen is professionalisering aan de orde. De voorbeelden maken ook duidelijk dat 
professionalisering en bureaucratisering nauw verweven zijn. Bij de oplossing van derge
lijke professionele problemen behoort immers ook een fijnregeling van eenvoudiger taken 
die door anderen met een lager opleidingsniveau kunnen worden gedaan, in de operatie
kamer, het laboratorium, de gezinszorg of waar dan ook. 

Professionals handelen derhalve niet alleen. Men herkent ze aan de zeggenschap die 
ze claimen om in een bepaald domein de probleemdefinitie te bepalen; of in termen 
van Abbott: de jurisdictie in handen te hebben. Die claims zijn echter niet absoluut. 
Anno 2004 zijn er weinig complexe problemen die het domein kunnen zijn van één 
enkele professie. Bij een grote ingreep moet de chirurg ook de probleemdefinitie van de 
anesthesioloog accepteren en in een later stadium die van de verpleging. Om nog te 
zwijgen van alle andere mogelijke beroepsgroepen met wie afstemming nodig is.''- Wie 
een beroep bestudeert in zijn professionalisering blijft onvolledig als hij of zij niet tegelijk 
een interprofessionele analyse maakt van de relatie tussen de verschillende beroepsgroe
pen (bijvoorbeeld tussen artsen en verpleegkundigen); en een intraprofessionele analyse 
maakt over wat zich binnen de brede beroepsgroep afspeelt (bijvoorbeeld binnen de 
verpleegkunde, met de verschillende niveaus en specialisaties). Of in de termen van 
Abbott: er moet sprake zijn van een analyse waarbij niet alleen de professie zelf, maar 
waarbij tegelijkertijd ook het systeem van verschillende professies met aan elkaar grenzende 
of overlappende domeinen en de onderlinge strijd over jurisdicties in ogenschouw wordt 
genomen. 

Uit het voorgaande blijkt al dat de wijze waarop abstracte of theoretische kennis 
wordt toegepast op concrete gevallen zeer kan verschillen. Zo kan noch de arts noch de 
verpleegkundige anno 2004 zich ex officio beroepen op zijn klinische blik of zijn of 
haar lange ervaring. Kennis wordt geacht wetenschappelijk gefundeerd te zijn en tot 
methodisch handelen te leiden volgens door de beroepsgroep zelf ontwikkelde proto
collen. Anno 1950 kon de professional nog zeggen: 'gaat U eens even opzij voor mij, ik 

42 Zie voor een voorbeeld uit de oogzorg F. Stevens e.a., 'The division of labour in vision care: professional 
competence in a system of professions', Sociology of Health & Illness 22 (2000) 431-452. 
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heb er voor geleerd en U niet' (hoewel men meestal al vanzelfsprekend opzij ging als 
deze in aantocht was). Anno 2004 mag een professional blij zijn als deze bij zo'n uit
spraak op zijn zachtst gezegd niet op de vingers getikt wordt. 

Kortom, van professionalisering kan men thans spreken bij 'een min of meer exclusieve 
beroepsgroep die min of meer wetenschappelijk gefundeerde kennis min of meer methodisch 
handelend met min of meer succes in de dagelijkse praktijk op min of meer concrete gevallen 
toepast.''^^ In de gezondheidszorg kan men er nog aan toevoegen: min of meer het belang 
van de cliënt in het oog houdend. Het zal duidelijk zijn dat deze uitgewerkte beschrijving 
niet bedoeld is als een verbetering of een nieuw stadium in de geschiedenis van de pro
fessionalisering. Er valt veel voor te zeggen de wetenschappelijke fundering als zodanig 
als vooruitgang te zien, omdat deze 'body of knowledge' de basis vormt voor het pro
fessioneel handelen. Het methodisch handelen neigt er helaas toe te verschralen tot 
protocolzucht. De daaruit voortvloeiende tendens tot steeds meer registreren en vergade
ren voegt zich gemakkelijk in de behoefte aan toezicht en controle die de managers van 
de instellingen en de uitvoerders van het overheidsbeleid gevoelen. Wellicht heeft het 
methodisch handelen in de huidige doctrinaire vorm zijn langste tijd al gehad. Er moet 
immers binnen richtlijnen en protocollen ruimte blijven voor het in wetenschappelijke 
kennis en praktijkervaring gefundeerde oordeel van de individuele professional. Maar 
al te vaak verwordt het professionele oordeel echter tot een bureaucratisch oordeel.'*'' 

Ruim vijftig jaar wijkverpleging en deprofessionalisering van het beroep 
Meer dan vijftig jaar geleden kon het werk van de wijkverpleegkundige in een aantal 
opzichten al als geprofessionaliseerd worden beschouwd. Zij had zeggenschap over de 
probleemdefinitie in een bijzonder breed terrein: de zorg voor zieken thuis en de pre
ventieve zorg voor moeder en kind. Ook die claim was niet absoluut. Zij moest die 
delen met de huisarts en met de meestal vrouwelijke deeltijds werkende artsen in de 
jeugdgezondheidszorg. En niet uit te sluiten valt dat zij, lokaal variërend, ook te maken 
had met claims in dit opzicht van predikanten en priesters. Inter- noch intraprofessioneel 
was haar netwerk als regel groter dan dit. De inhoud van het werk werd verricht op 
basis van een degelijke, meerjarige training, die overigens noch vanuit het beroep zelf 
wetenschappelijk gefundeerd was noch als expliciet methodisch handelen kan worden 
beschouwd. Wel lenen de problemen die zij moest oplossen vanuit een generalistisch 
perspectief zich meer voor professionalisering dan voor een bureaucratische arbeids
deling. In verhouding tot andere verpleegkundigen in Nederland en in het buitenland 
is vooral de aanzienlijke autonomie uniek.'" Deze omstandigheden zijn ontstaan, niet 
een gevolg van beleid. De meest bepalende factor daarbij is dat - uitgedrukt in recenter 
jargon - de instellingszorg in de tweede lijn zo goed als onafhankelijk functioneerde 
van de perifere zorg in de eerste lijn. Een vergelijkbare autonomie bezaten ook wel de 
verpleegkundig directrices en de afdelingshoofden in ziekenhuizen. Echter, zij bewogen 
zich intra- en interprofessioneel in een veel complexer netwerk. Bovendien stonden zij 
op het punt, door de verandering van het ziekenhuis in een medisch centrum en door 

43 Vrije vertaling van Abbott (n. 3), The system of professions, 318. 
44 H. Philipsen, 'Vraaggestuurde zorg: het belang van professionele fundering van de "erkende vraag" naar 

zorg', in: L. Boon ed. (n. 33), Vraaggestuurde zorg, 22-27. 
45 Met name de verschillen in de mate van autonomie in de wijkverpleging in België, Denemarken, 

Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland vormen een belangrijk onderdeel van het dit jaar te 
verschijnen proefschrift (n. 1). 
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de komst van nieuwe managers, zo niet hun positie dan toch hun autonomie te verliezen. 
Samenvattend: vijftig jaar geleden was de wijkverpleegkunde een redelijk exclusief 
beroep waarin binnen een erkend perifeer domein niet zozeer abstracte kennis, alswel 
op scholing berustende ervaring met succes op concrete gevallen werd toegepast. 

Ruim vijftig jaar later is er nog steeds sprake van professionalisering, maar met andere 
trekken. En wellicht kwetsbaarder dan voorheen. Robuust aanwezig is de omstandig
heid dat de wijkverpleegkundige te maken heeft, toen en nu, met problemen die zich 
slecht lenen voor bureaucratisering. Wel hebben de managers een soort stopwatchzorg 
geïntroduceerd die daadwerkelijk het werk opdeelt in meetbare taakjes en taken. Dat 
beleid is zeker een aanslag op de professionaliteit. Het kan echter meer als hinderlijk 
dan als effectief worden beschouwd. Bovendien hebben de intrede op grote schaal van 
de ziekenverzorgende en de schaalvergroting van de thuiszorgorganisaties ertoe geleid 
dat een planning op basis van tijdmeting bedrijfseconomisch moeilijk te voorkomen 
valt. Een sterke vermindering van autonomie en aantasting van de professionaliteit is 
echter wel opgetreden als gevolg van de regionale indicatiestelling, die de probleem
definitie loskoppelt van de uitvoering van het werk. Vermoedelijk zijn de nadelen van 
deze procedure echter zo groot dat de taakstelling van de RIO's op den duur ingrijpend 
bijgesteld zal (moeten) worden. Daarnaast wordt de claim op de probleemdefinitie 
eveneens minder absoluut omdat door de transmuralisering en de ketenzorg veel meer 
professies en verpleegkundige collegae nu ook toegang hebben tot hetzelfde domein, dat 
zich overigens nog steeds in de periferie bevindt, hoeveel verbindingen er inmiddels ook 
gelegd zijn met andere instellingen en vormen van zorg. Wijkverpleegkundigen hebben 
sneller dan anderen in de verpleging het methodisch handelen geaccepteerd. Mede 
daardoor stoelen de interprofessionele verhoudingen met de huisarts en anderen door 
de bank genomen meer op gelijkwaardigheid en respect voor eikaars beroep. Wat de 
toekomst betreft is nog niet duidelijk hoe het beroep zelf en het netwerk waarin de 
wijkverpleegkundige werkt zal veranderen, bijvoorbeeld door de komst van rneer 
gespecialiseerde verpleegkundigen en bijvoorbeeld de praktijkverpleegkundige in de 
huisartspraktijk. Samengevat: anno 2004 is de wijkverpleegkunde nog steeds een rede
lijk exclusief en zelfstandig beroep, waarin men, gefundeerd methodisch handelend, 
concrete gevallen oplost in een perifeer domein, dat men deelt met een aantal andere 
beroepen in een bureaucratische omgeving, waarin tegenwoordig ook marktdenken 
weet door te dringen. Ondanks de geschetste veranderingen weet de wijkverpleegkun
dige zich goed in het intra- en interprofessioneel netwerk in en rond haar domein te 
handhaven. Daarmee bewijst zij ook haar status als professional. 

SUMMARY 

This article describes home nursing in the Netherlands between 1950 and 2004. The 
developments in this period are described from the theoretical perspective on professions 
of Andrew Abbott: 'professions are exclusive occupational groups applying somewhat 
abstract knowledge to particular cases.' In 1950, home nursing was an all-round profession 
providing home nursing care and preventive care to all categories of patients, mainly in 
their own homes. It was - and still is - a profession situated in the 'periphery' of the 
health care system, where care and support to patients with pain, suffering and disabihties 
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because of age or chronic illness are considered as belonging to a separate task domain, 
relatively independent of the mainly curative activities that are performed in the 'medical 
centre' of health care, especially in the academic hospitals. 

Typical compared to other countries is that an extensive network of private 
initiatives, in the form of Cross Organisations of different denominational signatures, 
existed in the Netherlands until 1990, covering the whole country with home nursing 
services. In that year, the provision of home nursing and home help were integrated 
and most home nursing organisations merged into large, regional home care organisa
tions. In this article, six main social developments are described, that influenced the 
development of home nursing and resulted in the profession as it is now: a differentiated 
profession divided into different levels of care, working in an organisational, largely 
bureaucratic setting of home care organisations, where managers and external regional 
assessment organisations (RIO's) decide on the care to be provided. They now find 
themselves in a transmural setting, where boundaries between different forms of care 
no longer exist, and co-operation with other professionals, such as home helps, specialist 
nurses, GPs, and hospital physicians, is frequent. Currently, their professional autonomy 
and independent decision-making regarding diagnosis and therapy is affected, and 
elements of bureaucratisation and managementism (for example aspects such as time-
writing) affect their daily work. However, home nursing can still be characterised as a 
relatively exclusive and independent profession, solving particular cases in the homes 
of patients by performing activities that are based on abstract, methodical knowledge. 
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