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HONDERDTWINTIG JAAR PSYCHIATRISCHE 
VERPLEEGOPLEIDING IN NEDERLAND 
GJ. CECILE AAN DE STEGGE* 

In dit artikel wordt beschreven hoe de opleiding voor verplegenden in de Nederlandse 
psychiatrie zich vanaf haar start in 1883 tot heden ontwikkeld heeft. Kennis van deze 
ontwikkeling plaatst de geschiedenis van de Nederlandse verpleging in een nieuw licht. 
In ons land blijkt de opleiding algemene ziekenverpleging niet zozeer 'model' gestaan te 
hebben voor de krankzinnigenverpleging; het was veeleer zo dat de twee afzonderlijke 
verpleegopleidingen zich gelijktijdig ontwikkelden en elkaar beïnvloedden. De oplei
dingen werden in 1921 dan ook beide wettelijk erkend: de verpleegopleiding in algemene 
ziekenhuizen gaf recht op het diploma Ziekenverpleging A in 'algemene ziekenverple
ging', de verpleegopleiding in krankzinnigengestichten of sanatoria voor zenuwlijders 
gaf recht op het diploma Ziekenverpleging B in 'verpleging van zenuwzieken en krank
zinnigen'. Dit 'twee-diploma-stelsel' maakte van het Nederlands onderwijs aan verple
genden internationaal gezien een buitenbeentje. In de meeste landen beschouwde men 
de psychiatrie als een werkterrein waarin de verplegende zich na afsluiting van een 
basisopleiding in algemene ziekenverpleging in betrekkelijk korte tijd kon specialiseren. 
Ook een gezaghebbend internationaal orgaan als de International Council of Nurses 
dacht er zo over. Sinds de jaren vijftig nam ook in Nederland de roep om één integrale 
basisopleiding in de verpleegkunde toe. Het duurde tot 1997 voordat deze een feit was. 
Kennelijk werd de oude situatie met verve verdedigd. Dit artikel beschrijft nu hoe de 
zelfstandige Nederlandse verpleegopleiding voor de psychiatrie zich ontwikkeld heeft. 
Het probeert daarmee een antwoord te geven op de vraag welk aspect van die opleiding 
men zocht te behouden. 

De eerste particuliere opleidingen 
'Krankzinnigenverpleging' werd in Nederland als professioneel te beoefenen vak in de 
week gelegd in 1883. In dat jaar kreeg Jacob van Deventer, gestichtsgeneesheer en directeur 
van het 'Buitengasthuis' te Amsterdam, de opdracht om middels een reorganisatie de 
kwaliteit van zorg in dit gesticht te verhogen. Het 'Buitengasthuis' was een buiten de 
stadspoorten gelegen dépendance van het gemeentelijke Binnengasthuis; het was een 
plaats waar louter krankzinnigen, besmettelijke en ongeneeslijk zieken werden opgeno
men. Naar de mening van de Gemeenteraad in 1883 heersten hier ernstige wantoestanden: 
onder het personeel zouden zich corrupte en gewelddadige lieden bevinden, waardoor 
gedwongen opsluiting en mishandeling van de patiënten frequent plaatsvond. Een reor
ganisatie van het Buitengasthuis moest er volgens Van Deventer in resulteren, dat het 
oppassend personeel het inzicht kreeg dat 'krankzinnigen' ziek zijn, ook of juist wan
neer deze patiënten zeer onaangepast of zelfs gevaarlijk gedrag vertonen. Hij hoopte dat 
dit inzicht het personeel zou motiveren om minder dwangmiddelen toe te passen, 
minder strafmaatregelen te nemen en geen persoonlijk geweld meer tegen patiënten te 
gebruiken. 

* Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuurwetenschappen, Capaciteitsgroep Geschiedenis, postbus 616, 
6200 MD Maastricht. 
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Anna Reynvaan, de eerste 'professionele' 
krankzinnigenverpleegster van Nederland. 

Hij stelde de gediplomeerde ziekenverpleegster Anna Reynvaan aan als zijn adjunct
directrice. Reynvaan was evenals Van Deventer afkomstig uit de gegoede stand. Zij was 
- om precies te zijn — de zevende vrouw met een diploma ziekenverpleging in 
Nederland. ' Van Deventer zelf was de eerste geneesheer van een groot en openbaar 
gefinancierd gasthuis (het Buitengasthuis telde 340 bedden) die een verpleegster op 
directieniveau aanstelde. Hij realiseerde zich dat verplegen - opgevat als het zorgen 
voor hygiëne en een geregelde dagorde ('reinheid, rust en regelmaat') - zijn instelling 
in een aangenamer oord zou kunnen veranderen. Een geneesheer zou daardoor meer 
kans krijgen om acute patiënten met succes te behandelen en om ongeneeslijke patiën
ten een humaan verblijf te bieden. 

Na zeven jaar met Reynvaan te hebben samengewerkt in het opleiden van verpleeg
sters - hijzelf bracht de leerlingen elementaire theorie bij over psychiatrische ziekte
beelden, Reynvaan demonstreerde het verplegen in de praktijk - was Van Deventer 
tevreden over het resultaat. In het Buitengasthuis was sprake van minder lichamelijk 
geweld en dwangmiddelen tegen patiënten. Ongeschikte oppassers en oppasseressen, 
door Reynvaan betrapt op corruptie en mishandeling, waren ontslagen ten gunste van 
een groter aantal in verplegende vaardigheden opgeleide dames uit betere kringen, een 
strenge controle op de arbeidsdiscipline was ingevoerd, het interieur van het gesticht 
was huiselijker geworden door het ophangen van gordijnen en schilderijtjes, een vaste 
nachtdienst was geïntroduceerd, evenals het verpleegstersuniform en een voor alle 
standen gelijke aanspreektitel van 'broeder' of'zuster'. Pas opgenomen of lichamelijk 
zieke patiënten werden ter observatie of verzorging in bed verpleegd. Patiënten die men 

1 C.H. Vernède, Geschiedenis der ziekenverpleging (Haarlem 1927) 267. Reynvaan had één jaar theoretische 
opleiding genoten bij Vereeniging het Witte Kruis te Amsterdam en aansluitend drie jaar werkervaring en 
kennis opgedaan in een klein particulier ziekenhuis, het zogenaamde Burgerziekenhuis van het echtpaar 
Bcrns. 
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al langer kende en die niet fysiek ziek waren hadden toestemming allerlei bezigheden te 
verrichten en werden - als de personele bezetting dit toeliet - bij die bezigheden bege
leid. 

Op basis van deze aansprekende resultaten wist Van Deventer de Nederlandsche 
Vereeniging voor Psychiatrie (NVP)- zover te krijgen dat men hem in 1890 samen met 
twee invloedrijke collega's een speciaal rapport liet opstellen. ' Het driemanschap 
hoopte de NVP met dit rapport te overtuigen van de noodzaak een nationale opleiding 
in 'krankzinnigenverpleging' op te starten. Alle bij de NVP aangesloten gestichtsgenees
heren moesten deze opleiding gaan aanbieden aan mannen en vrouwen die 'beroeps
halve' verplegend werk ambieerden in een krankzinnigengesticht. De te ontwikkelen 
opleiding zou theoretische leerstof (bouw en verrichtingen van het menselijk lichaam, 
ziekenverpleging, gezondheids- en ziekteleer, krankzinnigenverpleging en kennis van de 
krankzinnigenwet) moeten paren aan het opdoen van praktische werkervaring op alle 
afdelingen van een krankzinnigengesticht. Een verplegende moest immers met alle 
soorten gestichtspatiënten kunnen omgaan: met rustigen, halfrustigen en onrustigen, 
maar bovendien met patiënten die naast psychisch ook somatisch ziek waren. De NVP 
nam de conclusies van dit rapport over en installeerde een examencommissie. Deze 
ging voortvarend aan de slag. De eerste negentien NVP-diploma's in krankzinnigen
verpleging werden in 1892 uitgereikt aan twee mannen en zeventien vrouwen, na een 
cursusduur van twee jaar. Vanwege het grote belang dat de geneesheren hechtten aan 
voldoende gevarieerde praktijkervaring, verlengde de NVP de cursusduur in 1894 naar 
drie jaar. 

Van Deventer werd vanwege zijn succes in het Buitengasthuis, het tot stand brengen 
van de opleiding in krankzinnigenverpleging van de NVP en zijn talrijke publicaties 
(o.a. in het in 1890 opgerichte Maandblad voor Ziekenverpleging) alom beschouwd als 
een gezaghebbend expert op het gebied van onderwijs aan verplegenden.-* Dr. A.N. 
Nolst Trenité - auteur van het eerste gedrukte Nederlandse leerboek in algemene zie
kenverpleging - liet dan ook juist hém het voorwoord in zijn Handboek schrijven.' 
Nolst Trenité zelf stelde over het verplegen van geesteszieken in zijn Handboek: 'Eene 
aparte opleiding voor dezen wezenlijk moeielijken tak van ziekenverpleging, zowel 
theoretisch als praktisch is absoluut noodig.'*' Ook Van Deventer liet daarna zijn - aan-

2 De NVP was in 1871 opgericht als een specialistische vereniging voor geneesheren in de psychiatrie en een 
platform voor uitwisseling van zowel wetenschappelijke kennis als van praktijkervaringen. Een expliciet 
doel van de NVP was om de gestichtsverpleging te verbeteren. 

3 ). van Deventer, A.O. Tellegen en W.P. Ruysch, 'De verbetering van het verplegend personeel in de 
Nederlandsche Krankzinnigen-gestichten', Psychiatrische Bladen 7 (1890) 222-236. 

4 In een terugblik, gepubliceerd in 1916, ten tijde van het 25-jarig jubileum van het Tijdschrift voor 
Ziekenverpleging, on thulde J. Kuiper, voormalig directeur van het Wilhelmina Gasthuis en lange tijd 
voorzitter van de Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging, hoc hij voor de ontwikkeling van zijn eer
ste cursus ziekenverpleging de raad van Van Deventer had ingeroepen. ). Kuiper, 'Over de opleiding der 
verpleegsters in de laatste 25 jaren', Tijdschrift voor Ziekenverpleging (23), Herdenkingsbundel, i januari 
1916,105-110. 

5 M.J. van Lieburg, A.N. Nolst Trenité en zijn Handboek der Ziekenverpleging {1894}. Een Haags geneeslieer 
en het begin van de verpleegkundige opleiding in Nederland (Amsterdam 1983). Van Lieburg vertelt in dit 
boek dat Nolst Trenité zelf pas in 1892 begon met theorielessen voor de verpleging en dat hij in 1893 het 
idee opvatte een leerboek te schrijven. Als 'tactische zet' liet hij Van Deventer het voorwoord schrijven. 
Daardoor kon hij verzekerd zijn van een goede ontvangst. Van Deventer had gezag in zowel de leidingge
vende kringen van het Amsterdamse ziekenhuiswezen als bij de vcrpleegsterorganisatics. 

6 A.N. Nolst Trenité, Handboek der Ziekenverpleging (.Amsterdam 1894) 137. 
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vankelijk handgeschreven - schriftjes met colleges voor verpleegsters in 1897 uitgeven 
als eerste Handboek der Krankzinnigenverpleging.' 

Vanaf 1896 werden met de NVP concurrerende opleidingen in krankzinnigenverpleging 
opgestart, om te beginnen door de Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Zenuw
zieken en Krankzinnigen (VCVZK) en de Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging 
(NBZ)." De concurrerende Verenigingen hadden niet precies dezelfde doelstelling als de 
NVP - deze was inmiddels omgedoopt tot Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie & 
Neurologie (NVP&N) - en kwamen daarom met een ander opleidingsprogramma. De 
Vereniging tot Christelijke Verzorging van Zenuwzieken en Krankzinnigen vond dat 
Christelijke patiënten recht hadden op verpleging door verplegers en verpleegsters van 
hun eigen geloofsovertuiging, die de Christelijke beginselen beheersten. Geloofsleer 
was dan ook een voornaam vak in de Christelijke opleiding. De Christelijke Vereniging 
beschikte vanaf 1898 over een eigen leerboek. ' De Christelijke Vereniging streefde 
bovendien naar meer gestichten - tegen 1910 telde ze vijf grote krankzinnigengestich
ten, een sanatorium voor zenuwlijders en een universitaire kliniek waarbinnen men 
verplegenden opleidde'" - en beoogde vooral op te leiden voor de eigen personeelsvoor
ziening in die gestichten. Daardoor ontstond een zekere animositeit tussen de Christelijke 
Vereniging en de neutrale opleiders binnen de krankzinnigenzorg. De andere opleiders 
namen het de Christelijke Vereniging kwalijk dat deze zich zo 'gesloten' opstelde. 
Daarnaast vond tussen de diverse opleidingsorganisaties discussie plaats over de vraag, 
welke sekse nu het best geëquipeerd was om te verplegen in gestichten. Aanvankelijk 
achtten NVP&N en NBZ vooral vrouwen geschikt voor ook deze tak van verpleging, in 
het bijzonder voor de leidinggevende functies. Sommige gestichtsgeneesheren vonden 
eigenlijk, evenals vele geneesheren in ziekenhuizen, zelfs uitsluitend vrouwen geschikt. 
Confessionele organisaties daarentegen - zowel de Rooms Katholieke als de protestantse -
achtten zowel mannen als vrouwen geschikt om in een gesticht te verplegen alsmede 
om tot leidinggevende te kunnen uitgroeien, mits de mannen zich tot het verplegen van 
hun eigen seksegenoten beperkten. (De gestichten waren destijds streng naar sekse 
gescheiden.) 

Het grootste verschil van mening ontstond echter over de verhouding tussen de 
opleiding voor krankzinnigenverpleging en die voor de verpleging algemeen. De 
geneesheren in algemene ziekenhuizen beschouwden krankzinnigengestichten - waar 
naar hun mening onvoldoende somatische ziekten voorkwamen om jonge mensen 'all
round' op te kunnen leiden - niet als een 'volwaardig ziekenhuis' en dus evenmin als 
een volwaardige werkervarings- of stageplaats voor ziekenverpleegsters. Zij eisten daarom 
dat elke verpleegster die een diploma in de ziekenverpleging wilde behalen minimaal één 
jaar werkervaring in een algemeen ziekenhuis moest hebben opgedaan. De geneesheren 
in de krankzinnigengestichten - Van Deventer voorop - waren hier uiterst veront-

7 J. van Deventer, Handboek der krankzinnigenverpleging (.Amsterdam 1897). Dit handboek beleefde slechts 
één druk. Later geschreven leerboeken in krankzinnigenverpleging waren succesvoller. 

8 Deze laatste opleiding boekte slechts een bescheiden succes. In 1921 had de Bond in totaal slechts 267 
diploma's in krankzinnigenverpleging uitgereikt. Zie A. Couvée, 'Rede op het Congres voor Verpleeg
kunde te Brugge van 7-8-1921', Tijdschrift voor Ziekenverpleging \i (1922) 586-594, i.h.b. 593. 

9 D. Schermers, Handleiding bij het verplegen van krankzinnigen (Leiden 1898, in totaal elf keer herzien en 
herdrukt 1. 

10 Dit waren de gestichten Veldwijk te Ermelo (1886), Bloemendaal te Loosduinen (1892), I5ennenoord te 
Zuid-Laren (1895), Wolfheze te WoltTicze (1907), Vrederust te Halsteren (1909) alsmede als sanatorium 
het Christelijk Sanatorium voor Zenuwlijders te Zei.st (1903) en als Universiteitskliniek de Valeriuskliniek 
te Amsterdam (1910). 
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waardigd over. De gestichten in Nederland waren veel groter dan de ziekenhuizen, zo 
voerden zij aan. Tal van lichamelijke, besmettelijke en zelfs ongeneeslijke ziekten kwa
men hier voor en daaronder waren vele aandoeningen waarvoor de patiënten - net 
zoals in het algemene ziekenhuis - in bed moesten liggen, bijvoorbeeld bij dementia 
paralytica. De gestichtsgeneesheren ervoeren het tegen deze achtergrond als een schof
fering dat een algemeen ziekenhuis met veertig bedden méér gelegenheid zou bieden 
om met zieke mensen in aanraking te komen dan de gestichten met hun honderden 
patiënten. Zij vonden daarnaast dat zij het belang van hun gesticht zouden schaden, als 
zij hun leerlingen gedurende minimaal één jaar van de opleiding moesten 'uitlenen' aan 
een algemeen ziekenhuis ter wille van het opdoen van 'algemene' verpleegervaring. Nog 
veel bozer werden de gestichtsgeneesheren, toen bleek dat de Nederlandsche Bond voor 
Ziekenverpleging omgekeerd een elementaire theoretische cursus, gekoppeld aan een 
twaalf maanden durende stage op de zenuwafdeling van een groot algemeen zieken
huis, voldoende vond om een reeds gediplomeerd ziekenverpleegster daarnaast de titel 
'krankzinnigenverpleegster' toe te kennen. Had de NVP&N niet reeds lang verplicht 
gesteld dat daartoe een veel gevarieerder praktijkervaring gedurende drie jaar op alle 
afdelingen van een krankzinnigengesticht noodzakelijk was? Op de door de NVP&N 
georganiseerde vergadering in 1898 luidde de slotconclusie van voorzitter W.P. Ruysch: 
'alle aanwezigen wenschen opleiding van het verplegend personeel in eigen kring dus 
van de krankzinnigenverpleegster in krankzinnigengestichten.'" Met deze conclusie was de 
breuk tussen de verpleegopleidingen in de algemene ziekenhuizen en de krankzinnigen
gestichten een feit." 

De praktijk van het verplegen in de gestichten kende onderwijl een geheel eigen dyna
miek. Allereerst waren steeds nieuwe groepen patiënten het gesticht binnengekomen. Op 
grond van de tweede Krankzinnigenwet van 1884 kon men alleen gedwongen als patiënt 
in een gesticht worden opgenomen, dus met een Rechtelijke Machtiging of In Bewaring 
Stelling. Een vrijwillige opname was in principe niet mogelijk. Dat betekende dat voor 
patiënten voor wie geen juridische maatregel, vooraf gegaan door een krankzinnig
heidsverklaring, was afgegeven, geen mogelijkheid bestond hun opname ergens financieel 
vergoed te krijgen. De familie van rijke krankzinnigen kon een eventuele opname nog 
wel betalen. Maar het overgrote deel van de patiënten in de krankzinnigengestichten 
was afkomstig uit de armste lagen van de maatschappij. Onder hen waren velen zowel 
psychisch als ook somatisch ziek: demente ouderen, patiënten in het laatste stadium 
van syfilis (dementia paralytica), patiënten met epilepsie of de ziekte van Korsakow; 
ook waren er veel patiënten met een verstandelijke handicap. In 1904 werd de 
Krankzinnigenwet gewijzigd. Voortaan konden instellingen bij Koninklijk Besluit een 
'aanwijzing' krijgen op grond waarvan zij meer dan twee krankzinnigen mochten ver
plegen zonder juridische maatregel.'-' Hierdoor werd in een tweetal universitaire klinie
ken (in Groningen en in Oegstgeest) de gelijktijdige verpleging van zowel (gedwongen 
opgenomen) krankzinnigen als (vrijwillig opgenomen) 'zenuwlijders' mogelijk. De 

11 W.P. Ruysch, A.O. Teilegen en I. van l^eventer 'Verslag der conferentie van 19 februari 1898, Keizershof, 
Buitenhof Den Haag', Psychiatrische en Neurologische Bladen 2 (1898) 248-263, de conclusie van Ruysch 
staat op 263. 

12 Deze breuk werd met de Wet tot Wettelijke Bescherming van het Diploma Ziekenverpleegster uit 1921 
nog eens bekrachtigd. 

13 M. Gijswijt-Hofstra, Binnen en hinten de inrichting. Een eeuw intra- en semininrale psychiatrie en geestelij
ke gezondheidszorg in Nederland (1884-2000), te verschijnen in 2005. 
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auteurs van de twee meest frequent herdrukte leerboeken in krankzinnigenverpleging 
(die beiden werkervaring hadden met 'zenuwlijders') ruimden al spoedig pagina's tekst 
in met informatie over de zenuwlijders.'"• Zenuwlijders betoonden zich vaak kritischer 
en mondiger dan krankzinnigen. De geneesheren hoopten aan hun hoge verwachtingen 
tegemoet te komen door hen een groter aantal verplegenden te bieden. Bovendien stel
den de geneesheren allengs meer eisen aan de verplegenden wat betreft observatie (zij 
moesten nu immers kunnen onderscheiden tussen diverse vormen van krankzinnigheid 
en zenuwlijden), rapportage en communicatie. Vanaf de derde editie (1911) van het leer
boek van D. Schermers en de tweede editie (1914) van het leerboek van J.C.Th. Scheffer, 
neemt het aantal pagina's dat betrekking heeft op observatie, rapportage en communica
tie in de leerboeken voor verplegenden gestaag toe. Toen inspecteur J.H. Schuurmans 
Stekhoven met ingang van 1915 initiatieven ontplooide om binnen een aantal echte 
krankzinnigengestichten 'aangewezen afdelingen' (lees: open afdelingen) te stichten 
voor 'zielszieken' (lees: patiënten die zonder RM mochten worden opgenomen), nam 
het belang van deze op begeleiding gerichte leerstof nog verder toe. 

De eerste wetgeving 
Regulering van de verpleegopleidingen door de overheid was aanvankelijk vooral een 
reactie op verlangens uit het veld zelf. De diverse Nederlandse opleidingen in de verple
ging (het gaat hier nadrukkelijk ook om de algemene verpleging, ook daarvan bestonden 
diverse varianten) waren qua niveau niet vergelijkbaar. Bovendien werd noch de titel 
noch het werk van de verpleging beschermd. Zowel in gestichten en ziekenhuizen als in 
de particuliere, vrij gevestigde verpleging verrichtten naast gediplomeerde verplegers 
en verpleegsters ook tal van niet-opgeleiden verplegend werk. Dit leidde in het eerste 
decennium van de 20ste eeuw tot frustratie en activisme onder de wél gediplomeerde 
verplegers en verpleegsters. Vanaf 1907 stonden drie organisaties met tussenpozen op de 
bres voor een vorm van staatsingrijpen: de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering 
der Belangen van Verpleegsters en Verplegers Nosokómos (opgericht in 1900); haar 
mantelorganisatie de Vereeniging tot Verkrijging van eene Wettelijke Regeling van 
Opleiding en Examens voor Ziekenverpleegsters en Verplegers (opgericht in 1913); en de 
Nederlandsche Verplegers Vakvereniging (opgericht in 1906). Deze drie organisaties 
waren van mening dat burgers het recht hadden te weten waar zij aan toe waren als zij 
door ziekte gedwongen waren een verpleger of verpleegster in de arm te nemen. Ook 
vonden zij dat verplegers en verpleegsters met een diploma meer profijt zouden moeten 
kunnen trekken van hun genoten opleiding. Hun arbeid verdiende bescherming. 

In 1918, na ruim tien jaar debatteren en actie voeren, kwam de politiek inderdaad met 
maatregelen. De ambitieuze Rooms-Katholieke Minister van Arbeid P.J.M. Aalberse 
schreef een voorontwerp van wet en raadpleegde in totaal elf organisaties op het gebied 
van de zieken- en krankzinnigenverpleging over deze tekst. (Twee daarvan werden 
gehoord op eigen verzoek.) Slechts twee van de elf organisaties (Nosokómos en haar 
mantelorganisatie de Vereeniging tot Verkrijging van eene Wettelijke Regeling van 

14 I.e.Th. Scheffer ,'Voorlezingen over zennwziekcn en krankzinnigen en hunne verpleging' (Haarlem 1906) 
werd vanaf verschijning om de vijf jaar bewerkt door dr, A.H. Oort, directeur van Rhijngeest, waar veel 
zcnuwlijders werden verpleegd. Het boek van D. Schermers 'Handleiding bij het verplegen van krankzinni
gen' {Leiden 1898) nam kennis over zenuwlijders op vanaf de 3'' editie van 1911. In de titel nam Schermers 
toen ook de woorden 'en zenuwlijders' op. Schermers was in 1907 benoemd tot directeur van het 
Christelijk Sanatorium te Zeist, Ook hier werden veel zenuwlijders verpleegd. 
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Opleiding en Examens voor Ziekenverpleegsters en Verplegers) bleken voorkeur te hebben 
voor een 'eenheidsdiploma'. Hiermee werd bedoeld het diploma van een zodanig opge
bouwde opleiding (men had op papier diverse varianten ontworpen) dat de verplegende 
op basis daarvan all-round inzetbaar zou zijn. Een dergelijke opleiding zou langer moe
ten duren; men ging uit van ongeveer 5 jaar. De twee - betrekkelijk kleine - ver
enigingen betoogden dat een dergelijk eenheidsdiploma zou aansluiten bij de situatie in 
andere landen en beter zou voldoen aan de eisen van de International Council of 
Nurses.'5 Negen andere organisaties - onder wie de grote NBZ en de NVP&N - bleken 
echter voorstander van het handhaven van de twee in Nederland tot stand gebrachte 
opleidingen en hun diploma's: één algemeen en één speciaal voor de verpleging van 
krankzinnigen. De krankzinnigenverpleging vergde - zo schreef men - volkomen andere 
kennis, andere techniek, andere eigenschappen van geest en gemoed en een langdurige 
omgang met krankzinnigen. Minister Aalberse kon niet veel anders doen dan deze 
meerderheid volgen. Hij bepleitte dan ook een wet tot wettelijke bescherming van het 
diploma ziekenverpleegster, die niet alleen diploma A, maar ook het aparte diploma B 
zou beschermen.'^ Zijn Wet, mede-ondertekend door Minister van Binnenlandsche 
Zaken Ch. Ruys de Beerenbrouck onder wie het Staatstoezicht op Krankzinnigen en 
Krankzinnigen-gestichten feitelijk ressorteerde, werd in de Eerste Kamer vastgesteld op 
29 april 1921 en gepubliceerd in Staatsblad nr. 702 van 2 mei 1921. 

De wet hield in, dat het Staatstoezicht op de Volksgezondheid (onderdeel van het 
Ministerie van Arbeid) toezicht zou gaan houden op ziekenhuizen die opleidingen in 
de algemene ziekenverpleging aanboden, terwijl het Staatstoezicht op Krankzinnigen en 
Krankzinnigengestichten (onderdeel van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken) toe
zicht zou gaan houden op de gestichten die een opleiding in krankzinnigenverpleging 
aanboden. De beide toezichthoudende organen verkregen in de Wet de bevoegdheid de 
ziekenhuizen en gestichten al of niet als 'opleidingsinstelling voor verplegenden' te 
erkennen, afhankelijk van de vraag of deze instellingen bereid waren zich te houden 
aan een opleidingsprogramma dat was goedgekeurd door het Staatstoezicht. De kandida
ten die - onder toezicht van rijksgecommitteerden - hun eindexamen behaalden en een 
diploma verwierven, zouden voortaan worden geregistreerd in een register. Mensen die 
beide diploma's behaalden, zouden daarvan een extra aantekening op hun diploma en 
in het register verkrijgen. 

De wet verbood echter niemand om zonder diploma te verplegen. Het werd slechts 
strafbaar gesteld (sanctie: een geldboete) om onbevoegd een titel te voeren. De Wet 
bood de verplegenden dus titelbescherming, geen beroepsbescherming, zoals de artsen 
bezaten. Wel kregen gediplomeerde verplegenden een insigne en werden zij verondersteld 
dit zichtbaar op hun uniform te dragen: vrouwen een speld, mannen een reversknoop. 
Nadat de wet was aanvaard duurde het - vanwege financiële perikelen bij de overheid -
nog tot december 1923 voordat de overheid de eerste opleidingsprogramma's voor A en 
B in hoofdlijnen publiceerde.'' Het belangrijkste verschil in de formele bepalingen voor 

15 Deze organisatie was in 1899 opgericht. Nosokómos was aangesloten sinds 1908. Zie G. Boschma, The rise 
of mental health nursing (Amsterdam 2003) 200. 

16 De letters A en B hadden geen andere betekenis dan te dienen als opsomming, 
17 Practijk en Rapporfenbockje van den leerling B 1923 bij de beschikking van de ministers van Arbeid, 

Handel en Nijverheid en van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 13 december 1923, no. 534 C, afd, V, en 
van 17 december 1923, no. 1621 Afdeling .Armwezen, Nederlandsche Staatscourant, 31 december 1923, nr. 252; 
ook gepubliceerd in Verzameling van voorschriften in verband niet de Wet van den 2den mei 1921 (Staatsblad 
no. 702) tot wetteliike bescherming van het diploma voor ziekenverpleging ('s Gravenhage 1926) 30-35. 
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beide opleidingen was, dat men in de A pas op 23-jarige leeftijd eindexamen kon doen, 
terwijl dat in de B al mocht met 22 jaar. De overheid legde de krankzinnigengestichten 
daarnaast de verplichting op dat zij alle leerlingen die niet beschikten over een ULO-
diploma of het bewijs van een aantal jaren HBS, in hun eerste leerjaar herhalingsonder-
wijs moesten geven in 'algemene ontwikkeling'. Deze twee bepalingen leidden ertoe dat 
jonge meisjes die iets voor de verpleging voelden vaak eerst de B-opleiding volgden, om 
na het behalen van dit diploma door te stromen naar de A-opleiding. 

Wat de inhoud van de B-opleiding zelf betreft luidde de eis dat leerlingen een aantal 
theoretische lessen moesten krijgen in 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; de eerste hulp bij ongelukken, algemene 
ziekenverpleging, voedings- en dieetleer, instrumenten en verbanden, de verpleging van 
krankzinnigen en zenuwzieken, de verschijnselen bij krankzinnigheid en zenuwziekte 
en de voornaamste bepalingen der Krankzinnigenwet. Dit theoretisch onderwijs moest 
worden gegeven door geneeskundigen dan wel door ziekenverplegenden met diploma 
B. Vorderingen van verplegenden in de praktijk moesten worden vastgelegd in een 
zogenaamd 'praktijk- en rapportenboekje', waarin alle verpleegtechnische handelingen 
stonden omschreven die een krankzinnigenverplegende in principe moest beheersen. De 
vaardigheden die de kandidaat beheerste moesten voorzien zijn van een handtekening van 
een afdelingshoofd. Om tot het examen te worden toegelaten moest de kandidaat het 
praktijk- en rapportenboekje overleggen ten bewijze dat hij minstens 50 van de 90 
beschreven 'handgrepen' uit het boekje had verricht, dat hij 14 bijzondere kunstgrepen 
(lees: medische verrichtingen) had zien uitvoeren, en dat hij lijders aan minstens 20 
van de ziektes die in krankzinnigengestichten konden voorkomen had verpleegd. 
Daarnaast moest de kandidaat een verklaring overleggen dat hij/zij inderdaad tenminste 
drie jaar in de verpleging in - hooguit twee verschillende - psychiatrische inrichtingen 
werkzaam vs'as geweest. Op 1 januari 1924 begonnen de beide Staatstoezichten met het 
registreren van gediplomeerde (zieken- en krankzinnigen-) verplegers en -verpleeg
sters. In 1925 namen zij de verantwoording over voor de eindexamens in zieken- en 
krankzinnigenverpleging. 

Ook na 1925 bleef het opleiden van verplegenden echter een activiteit van het parti
culier initiatief. Weliswaar moesten de particuliere organisaties zich toen houden aan 
de door de overheid omschreven formele vereisten voor het eindexamen; zij behielden 
echter grote vrijheid inzake de vormgeving van de opleidingscurricula per leerjaar, aan 
het voorschrijven van de leerstof (boeken, godsdienst) en aan het afnemen van overgangs
examens. Het Staatstoezicht droeg louter de verantwoordelijkheid voor toezicht op het 
correct verlopen van de eindexamens en voor registratie van de diplomahouders. 

Actievere therapie 
Binnen de krankzinnigengestichten zou na 1926 het nodige veranderen op grond van de 
inzichten van dr. W.M. van der Scheer."* Van der Scheer was - in navolging van de 

18 W,M, van der Scheer, 'De verpleging van onrustige krankzinnigen in nieuwe banen', Nosokómos 26 (1926, 
paginanummers zijn mij niet exact bekend omdat ik een 'overdruk' van dit artikel heb kunnen raadple
gen uit de Trimbos bibliotheek): idem, 'De nieuwere inzichten in de behandeling van geesteszieken en de 
in ons ziekenhuis bereikte resultaten', Psychiatrische en Neurologisclie Bladen 1 (1928) 101-115, Van der 
Scheer werkte zijn theorieën verder uit in Nieime inzichten in de behandeling van geesteszieken 
(Groningen 1933), 
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Dr. W. van der Scheer, de psychiater wiens ideeën 
de praktijk van de psychiatrische verpleegkunde in de 
tv^intigste eeuw in belangrijke mate hebben gevormd. 

Duitse psychiater Hermann Simon - van mening dat in de psychiatrische inrichtingen'^ 
van zijn tijd een 'gekkenvrijheid'-" heerste, óók in Nederland. Allereerst beschreef hij 
hoe bizar hij het vond dat elke behandelwijze die ooit eens succesvol was toegepast, 
zoals bijvoorbeeld bedrust of badbehandeling, in de gestichten meteen maar op iedereen 
was toegepast. Patiënten hadden zijns inziens recht op een meer individuele benadering. 
Nog erger vond hij het, dat men in inrichtingen een individuele patiënt niet corrigerend 
aansprak wanneer deze zich 'misdroeg'.-' Men veronderstelde dat deze niet anders kon 
handelen dan hij deed omdat hij 'gek was'. Het gevolg hiervan was dat de ongelukkige 
patiënt - wanneer hij uiteindelijk dolgedraaid terecht kwam op een afdeling voor 
'onrustige' krankzinnigen - in het ernstigste stadium van zijn ziekte hiervoor de tol 
moest betalen. Op de gesloten afdelingen heerste immers dwangmiddelen-toepassing 
en opsluiting. Hier kon men taferelen aantreffen die 'men liever voor de buitenwereld 
verborgen zou houden'.-- Dat moest veranderen, vond Van der Scheer. Het belangrijkste 
instrument daartoe was, dat verplegenden hun patiënten voortaan zouden opvoeden. 
De patiënten dienden tijdig een adequate sociale reactie te krijgen op hun gedrag: een 
positieve reactie (meer vrijheid, snoep, tabak of iets dergelijks) op positief gedrag, een 
negatieve reactie (minder vrijheid, geen gunsten) op ongewenst gedrag. Verplegenden 
zouden in deze aanpak echter slechts kunnen standhouden als zij zelf als persoon door 

19 Deze term werd sedert 1916 gebruikt voor gestichten met zowel open als gesloten afdelingen. 
20 Deze term staat in het boek uit 1933, in hoofdstuk 1, paragraaf 1, Zij slaat op het door Van der Scheer 

vastgestelde onvermogen van mensen - ook van verplegenden - om 'gekke mensen' direct op hun gedrag 
aan te spreken, omdat men niet weet wat te zeggen en ervan uitgaat dat betrokkenen onveranderbaar 
zijn, 

21 Van der Scheer ging er impliciet vanuit dat hieromtrent vaststaande normen konden worden vastgesteld. 
Zijn 'normatieve starheid' - bijvoorbeeld zijn hameren op 'rust'en 'stilte' - werd hem door andere 
geneesheren, zoals Carp, nagedragen. 

22 Van der Scheer (n. 18),'De nieuwere inzichten', 50-51. 
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de patiënten gerespecteerd werden. Dat respect moesten ze dus eerst verdiend hebben, 
bijvoorbeeld op grond van hun rechtvaardigheid. Eventuele strengheid mocht nooit 
kunnen worden ervaren als 'straf*. 

Van der Scheer hield bovendien streng vast aan het principe dat de verpleging ervoor 
diende te zorgen dat iedere gestichtspatient - en vooral de (onrustige) krankzinnige 
patiënt - naar eigen vermogen zou bijdragen aan het grotere welzijn van de maatschap
pij o f - bij chronici - de (kleinere) gestichtssamenleving. De verpleging diende - om te 
beginnen op de afdelingen voor onrustigen - de patiënten voortaan te begeleiden in het 
vinden van hun eigen individuele prestatieniveau en het beoefenen van arbeid die daar 
het beste bij paste. Vooral door kameraadschappelijke begeleiding zou de verpleging 
het mogelijk moeten maken dat de patiënt in zijn arbeid langzaam kon opklimmen, 
weer relatief zelfstandig kon worden en een optimaal niveau zou bereiken. Storend 
gedrag zou de verplegende echter mogen couperen door betrokkene kortdurend af te 
zonderen in een ongezellige ruimte. Bij herhaaldelijk optredend storend gedrag mocht 
betrokkene in steeds langduriger of ernstiger isolement (een echte isoleercel) geplaatst 
worden.--' Het ideaal van Van der Scheer ging ver: hij voorzag inrichtingen waar nauwe
lijks tot geen personeel meer nodig was omdat patiënten alles zelf deden. De overige 
Nederlandse geneesheren volgden Van der Scheer slechts in zoverre, dat zij veel meer 
werk gingen maken van de arbeidstherapie.-'* 

De 'actievere therapie' veranderde de verplegenden van verzorgers in opvoeders die met 
een grote verantwoordelijkheid waren belast. Een invloedrijk Leerboek voor verplegenden 
schreef in haar editie van 1929, dat de gestichten er met de uitbouw van de arbeids-
therapie blijk van gaven dat zij niet langer het algemene ziekenhuis wilden kopiëren. 
Een 'moderne psychiatrische inrichting' zag zichzelf liever als een 'leefgemeenschap' 
van gezonden, herstelbare en invalide patiënten.-' De 'actieve therapie' bewees, dat men 
zelfs met 'het bezinksel'-'" (lees: ongeneeslijke, onrustige en demente patiënten) nog iets 
wilde ondernemen. De verplegenden in die leefgemeenschap moesten leren om steeds 
die strafmaat te kiezen die proportioneel paste bij het 'vergrijp' van de patiënt, zo stelde 
de auteur, terwijl hij verwees naar enkele uitwassen.-' Hijzelf bleek overigens van 
mening dat de patiënten soms wel straf nodig hadden. Zij waren volgens Van der 
Scheer immers 'toerekenbaar'. Dan was het in een inrichting gepermitteerd te trachten 
hun verantwoordelijkheidsgevoel middels strafmaatregelen te versterken. 

Nieuwe wetgeving zou de psychiatrische praktijk nog sterker in de richting van de 
'opvoedende leefgemeenschap' duwen. De Gemeentewet van 1929 maakte het mogelijk 
dat ook armere patiënten een vrijwillige opname gefinancierd konden krijgen. Deze 
wet gaf de geneesheren hoop op een steeds groter aantal 'open' afdelingen. Die open 
afdelingen zouden het karakter van het krankzinnigengesticht voorgoed veranderen, zo 
meenden de toenmalige artsen. Vrijwillige patiënten waren immers mondige patiënten 
en die zouden het peil van de verpleging vanzelf verhogen. Mondige patiënten zouden 
de verpleging wel van repliek dienen als hen iets niet zinde.-** Nog in 1929 bleek dat de 

23 Ihid., 121-124. 
24 Dit concludeer ik uit het feit dat er thans nog steeds geen psychiatrische inrichtingen bestaan zonder 

personeel, of waar een .substantieel deel van (bijvoorlieeld) de administratie door patiënten geschiedt. 
25 I .CTh. Scheffer, Voorlezingen over de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen (5" herziene druk, 

Haarlem 1929) 335-336, 
26 Ibid., 336. 
27 Ibid., 346. 
28 H.I. Schim van der Loeff en I.A.I, Barnhoorn, Zielszieken en hunne verpleging (Roermond 1930) 392. 
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Het d ip loma krankzinnigenverpleging van verpleegster Dirkje Bos, behaald op 4 mei 1921, met het rode 

l innen kaftje, beschikbaar gesteld door de Neder landsche Vereeniging voor Psychiatrie en Neurologie, 

waarin het werd bewaard (Foto's lan van Hasselt, met dank aan VVim Trinks) . 

geneesheren dit goed hadden gezien. Ex-zenuwpatiënte Fré Dommisse publiceerde in 
dit jaar haar boek Krankzinnigen in de hoop hiermee bij te dragen aan het opheffen van 
de kloof tussen normale en abnormale mensen.-'' Juist verplegenden konden daar veel 
aan doen, betoogde ze. Die wisten op basis van hun ervaring als tussenpersoon het 
beste hoe klein het verschil tussen 'normaal' en 'abnormaal' was. Zij zouden dat inzicht 
naar de maatschappij kunnen en moeten uitdragen.^" Het boek van Dommisse werd 
intensief bediscussieerd en er werd ruim uit geciteerd in leerboeken voor de verpleging." 

In december 1929 publiceerden de Inspectie en de Minister een grondig herzien 
opleidingsprogramma voor het B-diploma.-" Krankzinnigenverplegenden moesten 
voortaan minstens achttien (van in totaal 32) ziektebeelden van psychiatrische aard of 
met belangwekkende effecten op het psychisch leven kennen, zowel in theorie als in 
praktijk. Bovendien moest de verplegende kennis hebben van de Wetgeving op het 
gebied van de krankzinnigenzorg: het onderscheid tussen dwangverpleging en vrijwillige 
verpleging moest hen goed bekend zijn. In een mondeling afgenomen theoretisch examen 
van een uur werd dit alles getest. Bij het praktische eindexamen diende de kandidaat 
voortaan niet alleen een praktijk- en rapportenboekje met 50 afgetekende vaardigheden te 
overleggen en gedurende een half uur verpleegtechnische handelingen te demonstreren. 

29 F. Dommisse, Krankzinnigen (Rotterdam 1929). 
30 Dit schreef Dommisse als weerwoord in het Orgaan van de Nationale Bond van Verplegenden van novem

ber 1929 op pag, 331-332, nadat de bekende Rode-Kruisverpleegster Adri Schipper in haar (op zichzelf 
zeer lovende) recensie van Krankzinnigen had geopperd dat dit boek wellicht zou bijdragen tot groter 
angst onder het Nederlandse publiek voor de situatie in gestichten. 

31 A,P, Timmer, Leerboek voor verplegenden van zenuwzieken en krankzinnigen (Haarlem 1938) 233-240. Dit 
lange citaat uit Dommisse blijft gehandhaafd in alle latere herdrukken (Haarlem 1942,1947.195^-1957)-

32 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van dinsdag 17 december 1929, no.246,1-6, 
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Hij moest tevens ter plekke een gesprek van een half uur voeren met een hem voordien 
onbekende patiënt. De kandidaat diende de examencommissie op basis van dit gesprek 
te overtuigen van zijn vermogen tot integratie van theoretische kennis en praktische 
observaties. 

In 1933 werd het programma voor de B-opleiding opnieuw herzien, ditmaal op last 
van de Inspecteur en diens rijksgecommitteerden bij de eindexamens. Nu moeten de 
kandidaten al 56 ziektes kennen, en 85 'handgrepen' beheersen: 40 somatisch-technische 
vaardigheden en 45 handgrepen die men specifiek achtte voor de psychiatrie. Elke kandi
daat moest aantoonbaar werkervaring hebben op diverse afdelingen voor arbeidstherapie. 
Bovendien moest deze in staat zijn met de patiënten een spel te doen, of anderszins de 
tijd ontspannen met hen kunnen doorbrengen. In het praktijk- en rapportenboekje 
kreeg 'begeleidend en opvoedend werk' dus een plaats naast de (lichamelijke) verzor
ging van zieken. Helaas besloten de rijksgecommitteerden en de Inspecteur in 1933 ook, 
dat het vanwege de economische crisis niet langer mogelijk was om het 'praktijk en 
rapportenboekje' minimaal om de vijf jaar up to date te brengen, zoals tot dan toe 
gebruikelijk.-'-'' De eis van 'werkervaring met arbeidstherapie' zou door dit besluit tot 
1970 de enige op schrift gestelde wijziging in het praktijk- en rapportenboekje van de 
B-verplegenden blijven. Bepaalde nieuwe handelingen die verplegenden in de psychia
trie moesten uitvoeren, zoals het assisteren bij nieuwe therapieën als de insulinecoma-
therapie (vanaf 1936), de cardiazolshock (vanaf 1936), de electroshock (vanaf 1939) en 
de medicamenteuze therapie met psychofarmaca (vanaf 1953), zijn in hun praktijk- en 
rapportenboekje dan ook niet terug te vinden. Men ziet dergelijke handelingen wel 
beschreven in gewijzigde herdrukken van de oude handboeken,' ' ' maar het bij het eind
examen over te leggen praktijk- en rapportenboekje waarin de vorderingen van de leer
ling tijdens diens opleiding werden vastgelegd, zwijgt over deze behandelwijzen. De 
wettelijke bemoeienis met de B-opleiding lag tot 1970 stil. 

Ideaal en werkelijkheid na de Tweede Wereldoorlog 
Na de Tweede Wereldoorlog trok de Nederlandse economie aan. In tal van sectoren 
ontstonden nieuwe arbeidsmogelijkheden. Hierdoor werd 'verplegen' plotseling een 
minder aantrekkelijk arbeidsperspectief, minder aantrekkelijk in ieder geval dan een 
regelmatige kantoorbaan. Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid reageerde hierop 
door in 1947 een afdeling Verpleging in het leven te roepen. In datzelfde jaar werden de 
twee voor dit verhaal relevante Staatstoezichten ondergebracht bij één Ministerie, 
waardoor de Inspecteurs van de A- en de B-opleiding elkaar frequenter tegenkwamen. De 

33 C. aan de Stegge, lopend onderzoek, te verschijnen in 2005. 
34 Het leerboek van D. Schermers verscheen in 1932 in vijfde druk, ditmaal drastisch herzien - o.a. door de 

eisen van de wet uit 1929 - in een eindredactie van B.Chr. Hamer & H,I. Haverkate (Leiden 1932, 1938, 
1946, Amsterdam 1950), In 1956 verscheen de negende herdruk (zeer ingrijpend gemoderniseerd) onder 
eindredactie van B.Chr, Hamer en RL Tolsma (Amsterdam 1956), Deze versie van de tekst werd nog twee
maal - met geringe aanpassingen - herdrukt, in i960 en 1964, Naast het boek van Schermers verscheen, 
als vervolg op het populaire neutrale boek van l,C,Th, Scheffer, een boek van A.P, Timmer, Leerboek voor 
verplegenden van zenuwzieken en krankzinnigen (Haarlem 1938, 1942, 1947,1952 en 1957). Timmer citeerde 
ter opwekking van de juiste ethische houding van de verpleging uitvoerig uit Krankzinnigen van 
Dommisse, Tot slot beleefde ook het R.K. leerboek van H. | . Schim van der Loeff en J.A.I. Barnhoorn vier 
drukken (Roermond 1930). 

35 Het eerste mij bekende artikel vanuit de psychiatrie in deze richting is C.A.M. Verbeek, 'Is wijziging resp. 
verkorting van de opleiding tot verpleegster noodzakelijk en mogelijk?'. Het Ziekenhuiswezen 28 (1955) 
73-79-
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Zuster Frederike Meyboom poogde tussen 1948 en 

1959 jonge meisjes te en thous iasmeren voor de 

psychiatrie. 

afdeling Volksgezondheid kreeg in 1951 een eigen Staatssecretaris. Op beleidsniveau en in 
de vakliteratuur-^' werden sindsdien vaker en hardnekkiger voorstellen geformuleerd om 
de A- en de B-verpleegopleiding deels samen te voegen. Die integrale verpleegopleiding 
zou dan korter kunnen zijn en daardoor wellicht meer kandidaten naar de verpleging 
lokken. 

De Nederlandse Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid, opgericht in 1934,-'*" 
zag zich gedwongen een verpleegster in de arm te nemen om campagne te voeren voor 
meer verpleegsters in de psychiatrie. Zuster Frederieke Meyboom, voormalig A-ver
pleegster en verpleegkundig docent, vervulde deze propagandistische rol van 1947 tot 
ver in 1959 vol vuur.-'^ Helaas behaalde zij geen grote resultaten, omdat ook de algemene 
ziekenhuizen kampten met personeelstekorten en in reactie daarop in 1952 hun selec
tie-eisen verlaagden. Ineens kon men hier op jongere leeftijd en met minder vooroplei
ding dan voorheen het A-diploma behalen.-''' De algemene ziekenhuizen - in deze tijd 
vaak nog gelegen in het centrum van de stad, een punt in hun voordeel vergeleken bij 
de veelal geïsoleerd gelegen inrichtingen - werden nu dus extra geduchte concurrenten. 
Veel jonge meisjes die voorheen alleen via de B-opleiding de A hadden kunnen instro
men, begonnen nu direct als leerlingverpleegster in het Algemeen Ziekenhuis. Het aan
tal vrouwelijke ziekenverpleegsters (A-gediplomeerden) steeg vanaf 1955 (3 jaar na 1952) 

36 L. de Goei, De psychohygiënisten. Psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor geestelijke volksgezondheid 
in Nederland, 1924-1970 (Nijmegen 2001) 144. 

37 Zr. F. Meyboom hield 222 publiekslezingen, 24 radiopraatjes en publiceerde 63 artikelen alleen al tijdens 
haar eerste vier dien,stjarcn bij de voorlichtingsdienst. Zie: E.C. Lekkerkerker, 'Voorlichting betreffende 
de psychiatrische inrichtingen'. Maandblad Cecstclijkc Volksgezondheid 7 (1952) 1-4. Zie verder M, 
Rijpstra-Verbeek. Dienend in hel wit. Het levensverhaal van Zuster Meyboom (Amsterdam 1962, tweede 
druk Locheni 1968), 

38 Nederlandsche Staatscourant van 25 april 1952, nr. 81, 6 en 7. 

90 



Honderdtwintig jaar psychiatrische verpleegopleiding in Nederland 39 

spectaculair, terwijl het aantal nieuw opgeleide verpleegsters in de psychiatrie bleef 
haperen tot het van kracht worden van de AWBZ in 1968. 

Begin jaren vijftig had men ook in de inrichtingen méér personeel nodig: het aantal 
vrijwillig opgenomen patiënten overtrof nu het aantal gedwongen opgenomen patiën
ten.'^ Hierdoor ontstonden andere behandelopvattingen. Heel duidelijk kwamen die 
naar voren in de negende druk van het boek van D. Schermers onder eindredactie van 
B.Chr. Hamer en F.J. Tolsma. J.H. Van der Drift, directeur van de inrichting Wolfheze, 
tekende in deze druk voor het gedeelte over 'verpleging' en voegde dit samen met het 
deel 'specifieke behandelingsmethoden'.•*" 'Verplegen' in de inrichting werd zo - althans 
op papier - 'integraal onderdeel van de behandeling'. Van der Drift haalde Van der 
Scheers uitgangspunten over 'het teruggeven van de eigen verantwoordelijkheid aan de 
patiënt ' onder het stof vandaan.' ' ' Hij bepleitte kleinere afdelingen, gemengd van 
samenstelling (mannen en vrouwen), alwaar patiënten onder leiding van de verpleging 
konden leren om samen te leven. Ook pasten woonhuizen met een niet medicaliserend 
karakter in zijn visie. Van der Drift voegde aan Van der Scheers ideeën bovendien een 
eigentijds fenomenologisch accent toe: patiënten hoefden van hem niet louter 'her
opgevoed' te worden tot 'model-gemeenschapsmensen'. De patiënten mochten ook sim
pelweg komen tot 'zelf-expressie'. Allerhande ontspannings- en culturele activiteiten 
(toneel, muziek, dans) die door verplegenden moesten worden begeleid sloten daarbij 
aan. Dat alles vergde toeziend personeel. Daarnaast was er nog - zo schreef Van der 
Drift - het succes met de introductie van de eerste psychofarmaca (Largactil werd in 
Nederland ingevoerd in 1953). Grote groepen patiënten werden meer aanspreekbaar en 
hanteerbaar; die wilden nu ook iets 'beleven'. Ideaal (hoogstaande wensen over het terug
geven van eigen verantwoordelijkheid aan de patiënt) en werkelijkheid (een tekort aan 
verpleegsters) groeiden in de jaren vijftig steeds sterker uit elkaar. In de psychiatrische 
inrichtingen waren de afdelingen te groot en de aantallen gediplomeerde verpleegsters te 
klein om de zozeer gewenste individualisering vorm te geven. Men kampte ofwel met 
personeelstekort, ofwel met te weinig gediplomeerde verpleegsters om de leerlingen te 
begeleiden bij het opbouwen van een relatie met patiënten. 

Eén effect van deze situatie was, dat het aantal mannen in de B-verpleging plotsklaps 
sterker op ging vallen: zowel absoluut als in verhouding tot het aantal vrouwen nam 
hun aantal toe.**' De eerste mannen die in deze context op de voorgrond traden waren 
Rooms Katholieke broeders met een leidinggevende positie: broeder Andreas van den 
Hurk"*' uit Vught, broeder Sergius (Piet Stevens) uit Heiloo, Broeder Bassianus (Piet 
Rooyackers) uit Vught, Broeder Bosco Verdel uit Boekei en Broeder Alexander Wesel uit 

39 Dit heb ik berekend uit gegevens in jaarverslagen van een aantal inrichtingen uit die tijd. Gegevens die 
geaggregeerd zijn naar een nationaal niveau ontbreken namelijk voor de periode tu,ssen 1936 en 1969. De 
Hoofdinspectie bracht toen geen jaarverslagen uit. 

40 B.Chr, Hamer, F,J. Tolsma e.a, ed,, Algemeen leerboek voor het verplegen van geestes- en zenuwzieken 
(Leiden 1956) 431-578. 

41 Van der Scheers pleidooi voor het uitbouwen van de arbeidstherapie was in de meeste inrichtingen wel 
nagevolgd, maar de veel radicalere kern van zijn ideeën was minder aanvaard en dus ook niet uitgewerkt. 
Van der I5rift vestigde juist op die radicalere kern opnieuw de nadruk. Hij nam een groot deel van Van 
der Scheers oorspronkelijke tekst bijna letterlijk over, 

42 Het aantal mannen dat uitstioonide uit de B-opleiding lag in het decennium tussen 1931 en 1940 op 908, 
tussen 1941 en 1950 op 738, tussen 1951 en i960 op 1508, om in het decennium tussen 1961 en 1970 te stij
gen naar 2969, De gediplomeerde mannen bleven vaak lang werken. In diezelfde decennia lag het aantal 
uitstromende vrouwen met een B-diploma op re.spectievelijk 3433, 3691,3981 en 5588, 

43 Van den Hurk publiceerde in mei 1966 een boekje over psychiatrische verpleging in de populaire AO-
reeks, met de titel Bewaken wordt begeleiden (Amsterdam 1966), 
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Apeldoorn vervulden een belangrijke rol in het reflecteren over een modernere B-oplei
ding.-'•' Zij creëerden een 'stafopleiding' voor leidinggevenden in de jaren vijftig en 
droegen ertoe bij dat een levendig platform ('studiegroep leidinggevende B-verplegen
den') ontstond voor uitwisseling van nieuwe ideeën. In i960 bedacht Piet Stevens het 
woord 'psychiatrische verpleegkunde'. De broeders van Heiloo produceerden nieuwe 
theoretische teksten over dit vak. Anderen studeerden op een nieuw praktijk- en rap
portenboekje. Voor het eerst hadden de psychiaters nu een serieus klankbord. Ze konden 
hun ideeën toetsen aan die van leidinggevende verplegenden. Gezamenlijk anticipeerden 
artsen en verpleging op de Mammoetwet (1968) en bedachten een moderner opleidings
systeem. Het belangrijkste verschil tussen hun voorsteH' en de oude B-opleiding was 
een gedeeltelijk met de A-opleiding samengevoegde leerroute op twee uitstroomniveau's: 
een MBO- en een HBO-niveau. Helaas liep de implementatie van dit opleidingsvoorstel 
stuk op de opstelling van de algemene ziekenhuizen.+'' Wel mochten mannelijke verplegers 
voortaan leidinggevende posities gaan bekleden.••'' 

Vernieuwingsdrang leidt tot sterker overheidsingrijpen 
In januari 1970 barstte een bom van onvrede onder de leerlingen van de B-opleiding op de 
Willem Arntszhoeve te Den Dolder. Honderd van de 180 B-leerlingen in deze inrichting 
leverden hun praktijk- en rapportenboekjes in bij de directie. Zij protesteerden daarmee 
tegen het gebruik van dit sterk verouderde boekje als examengarantie. 'Aktiegroep 
Willem' was geboren. 'Willem' riep medeleerlingen uit heel Nederland op, ook hun 
praktijk- en rapportenboekjes in te leveren. 'Willem' zou die boekjes symbolisch aan
bieden aan Staatssecretaris Kruisinga en daarmee zouden alle leerlingen gezamenlijk 
wijzigingen in de praktijkopleiding in B-verpleging afdwingen. De Aktiegroep, die dit 
voornemen aan Staatssecretaris Kruisinga had bekendgemaakt middels een open brief 
van 28 januari 1970, trok bijzonder veel publiciteit. Zo werd 'Willem' op 3 februari 1970 
- één maand voor een grote protestmanifestatie in De Meerpaal te Dronten - in de tv-
uitzending van Televizier Magazine geportretteerd.••'* De leerlingen wisten hun grieven 
in de uitzending helder te formuleren. Samengevat luidde hun boodschap: 'Wij leren 
allerlei handelingen die we nooit meer hoeven uit te voeren, maar wij leren niet wat we 
wél willen en moeten doen. Wij willen doelgericht praten met onze patiënten en eisen 
daartoe andere leerstof.' 

De leerlingen kregen - ook op tv - steun van hun baas, geneesheer-directeur van de 
W.A. Hoeve, A. Poslavsky. Deze sprak in de uitzending zijn begrip voor de Actiegroep 
uit en zei te menen dat de plannen van 'Aktiegroep Willem' zijns inziens een werkbaar 

44 Ook zuster Servatius Bellemakers uit Noordwijkcrhout speelde hierin een belangrijke rol. 
45 J, Westerhuis, De opleiding in de verpleegkunde. Een voorstel tot reorganisatie van de opleiding in de ver

pleegkunde, voorgelegd aan, bewerkt in en uitgegeven door de drie gezamenlijke e.xamenkommissies van de 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie, de Vereniging van Katholieke Gestichtsartsen en de 
Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken (Warnsvcld, 1964), Met dank aan psy
chiater dr, A,C, Lit uit Hulsberg, 

46 C, aan de Stegge, lopend onderzoek; gebaseerd op een brief van A.C. Lit van 28-11-1994. 
47 Dit was een gevolg van een advies van de Commissie Verpleegsterstekort o.l.v. prof. dr. A. Querido uit 

1962. 
48 Nederlands Audiovisueel Archief, Hilversum, dragernummcr M39578/V60845, Televizier Magazine 1970-

02-03, Gas Brugman interviewt de leerlingen van Actie Willem en vraagt geneesheer directeur A, 
Poslavsky om commentaar. Totale duur: circa 15 minuten. Dit is een van de zeer weinige uitzendingen op 
televisie waarin B-verpleegkundigen niet als onderdrukkers van patiënten worden geportretteerd maar 
als normale mensen, 
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alternatief bevatten. Na deze uitzending kreeg de groep veel bijval, zowel van de oudere 
katholieke broeders die zich al lang voor een betere opleiding hadden ingezet en zich 
nu met graagte bij 'Willem' aansloten, als van hoogbejaarde verpleegsters die alsnog 
hun boekje instuurden. De Volkskrant kopte op 26 februari 1970: 'Andere opleiding 
psychiatrische verplegers: Aktie Willem krijgt steun'.••^ En inderdaad: bijna alle psychia
trische instellingen deden mee! Op 3 maart trokken minstens 1150 B-leerlingen en zeker 
250 hoger aangestelde functionarissen vanuit alle inrichtingen in Nederland naar 
Dronten. '" Ze ontmoetten daar hoofdinspecteur P.A.H. Baan, die staatssecretaris 
Kruisinga verving. Baan had bij de WHO in Geneve brede kennis opgedaan omtrent 
internationaal in zwang zijnde opleidingssystemen voor verplegenden.'' Hij had grote 
sympathie voor de actievoerders. 

Baan deed dan ook drie dingen. Allereerst creëerde hij al in februari 1970 binnen zijn 
eigen Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid een afdeling Verpleging & 
Opleiding.'- Dit gaf hem een kans ook zelf initiatieven te nemen, in plaats van steeds 
louter op de afdeling Verpleging van de Inspectie op de Volksgezondheid te moeten 
reageren. Ten tweede stimuleerde hij Kruisinga om in maart 1970 reeds de zogenaamde 
commissie-Von Nordheim in te stellen, met de opdracht te komen tot voorstellen voor 
vernieuwing van het verpleegkundig onderwijs in Nederland. Het traditionele inservice-
opleidingsstelsel, waarbij men al werkende leerde voor een A- of een B-diploma, zou 

49 De Volkskrant, 26 februari 1970,13, 
50 P. Baan, Nota ontwikkelingen in de verplegingssector, met aanbiedingsbrief 18 maart 1970. Afschrift aan I, 

de Vries in semi-statisch Archief van het Ministerie van VWS te Steenbergen, archief afdeling Medische 
Beroepen en Opleidingen, nr, 1772,572, 

51 Informatie afkomstig uit interview d,d. 20-8-2001 door C. aan de Stegge met voormalig inspecteur ver
plegende en verzorgende beroepen bij de Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid, mevr, C,|,M. 
Nicland. 

52 Verslag over de jaren 1969-1974 van de Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid ('s 
Gravenhage: Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1976) 79. 

93 



42 G.J. Cecile aan de Stegge 

vervangen moeten worden door dagonderwijs op MBO- en HBO-niveau voor all-round 
inzetbare verplegenden. Tot slot kwam Baan de actievoerende B-leerlingen tegemoet. 
Hij adviseerde de staatssecretaris dat - vooruitlopend op het nieuwe onderwijsstelsel -
de bestaande inservice-B-opleiding inderdaad dringend aan vernieuwing toe was.'-* De 
B-leerlingen hadden er volgens Baan recht op meer tijd te krijgen om daadwerkelijk te 
kunnen 'leren', in plaats van reeds in hun eerste leerjaar ingezet te worden als vol
waardige arbeidskracht. Het minimum niveau van een kandidaat voor de B-verpleging 
was zijns inziens bovendien MAVO. Deze eis werd door Staatssecretaris Kruisinga inge
voerd met ingang van i augustus 1970.'^ Ook het gehate verouderde praktijk- en rappor
tenboekje werd ingetrokken ten gunste van een radicaal gemoderniseerd Overzicht 
Praktijk Opleiding, waarin 93 'psychiatrisch verpleegkundige vaardigheden' stonden ver
meld. Minimaal 75 daarvan moesten zijn afgetekend. Van de 90 somatisch technische 
vaardigheden moesten er minimaal 60 zijn afgetekend. Ook moesten leerlingen tijdens 
hun opleiding een 'verpleegkundig verslag' schrijven." 

Baan en Kruisinga introduceerden dus een tweesporenbeleid. Sinds hun optreden 
maakte de overheid zich sterk voor de oprichting van MBO- en HBO-dagopleidingen 
in (generieke) verpleging. Die dagopleidingen kwamen in 1972 tot stand,'* net als een 
HBO-opleiding in het sociaal psychiatrisch verpleegkundig werk. Daarnaast bleven 
echter de inservice-opleidingen van belang. Wat betreft de populariteit van de inservice-
B-opleiding werden de jaren zeventig absolute topjaren.'" Ruim 13.000 mensen, ver
deeld over ruim 7.500 vrouwen en ruim 5.700 mannen behaalden in de jaren zeventig 
hun B-diploma. Dat waren er bijna evenveel als in de gehele periode tussen 1892 en 
1950! In 1978 passeerde men in de inrichtingen een historische grens: voor het eerst was 
het aantal gediplomeerden groter dan het aantal leerlingen en dat zou zo blijven.'* 

De nieuwe psychiatrisch verpleegkundigen hadden niet alleen een hoger vooroplei
dingsniveau dan veel van hun voorgangers. Ze werden reeds vanaf 1970 en 1973 - doch 
vooral na 1975 - heel anders opgeleid.''* Het accent in hun opleiding lag niet langer op 
medisch-psychiatrische kennis, handelen, hard werken aan de lichamelijke verzorging 
en opvoeden in de zin van 'gedrag reguleren'. De moderne inservice B-opleiding legde 
het accent op kritische zelfreflectie, op het opbouwen van een persoonlijke relatie met 
de patiënt, op praten met de patiënt en op het trachten om op basis van die relatie iets 
met de patiënt te bereiken. In 1975 werd dit alles in een nieuw opleidingsreglement 

53 De A-opleiding was al in 1966 wettelijk vernieuwd. Deze vernieuwing was op 1 januari 1967 van kracht 
geworden. 

54 Nederlandse Staatscourant, 31 juli 1970, nr. 145, 4 en 5. Tot die tijd werd wettelijk minimaal lagere school 
geëist. 

55 Het schrijven van verpleegkundige verslagen werd nu ook voor de A verplicht gesteld. De verplichting uit 
1970 tot het beheersen van 'verpleegkundige verslaglegging' is in Nederland een verworvenheid van acties 
die in de psychiatrie hebben plaatsgegrepen. 

56 Advies basisopleidingen in de verpleging (Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid, december 
1986) 9, 

57 Hier moet opgemerkt worden dat volgens diverse publicaties ook het teruglopen van de belangstelling 
voor de B-opleiding al in de jaren zeventig inzette. Zo wordt bijvoorbeeld in het rappor t van de 
Hoofdinspectie uit 1982 gesteld dat het aantal leerlingen dramatisch terugliep: van 1,67 leerling per gedi
plomeerde in 1973 naar 0,73 leerling per gediplomeerde in 1980, Inderdaad lopen eind jaren zeventig de 
aantallen B-leerlingen terug, maar dat komt vooral omdat de Z-opleiding vanaf 26-1-1978 zelfstandige 
wettelijke erkenning verkreeg. De concrete cijfers tonen duidelijk hoeveel geslaagden er waren; hoeveel 
enthousiasme er heerste voor werken in de psychiatrie, 

58 Overzicht gegevens psychiatrische instellingen in Nederland 1980 (Rijswijk: Geneeskundige Hoofdinspectie 
voor de Geestelijke Volksgezondheid 1982) (Verslagen Adviezen Rapporten, 66) 34. 
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bekrachtigd; het resultaat van denkwerk van psychiaters, de Inspecteur met verpleeg
kundige achtergrond en leidinggevende B-verplegenden binnen een kader dat was aan
geleverd door de afdeling Medische Beroepen en Opleidingen van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid. Meer dan 50% van de leerstof (de opleiding telde 
nu 1060 theorie-uren) kreeg nu een sociaal-agogisch karakter. Er werd veel aandacht 
besteed aan praktijkleren onder leiding van daartoe aangestelde 'praktijkbegeleiders'. 
De regeling van 1975 besteedde dus voor het eerst sinds 1933 niet alleen aandacht aan 
inhoudelijk nieuwe leerstof, maar ook aan de wijze waarop verplegenden die leerstof 
moesten leren beheersen en aan de wijze waarop zij daarvan bij hun eindexamen zowel 
op papier als mondeling blijk konden geven. 

Op de werkvloer van de psychiatrische inrichtingen leidden deze veranderingen tot 
spanningen tussen de diverse generaties verplegenden: veel jonge verpleegkundigen 
zogen gretig het gedachtegoed op uit anti-psychiatrische hoek.*"" Zij voelden zich ver
want met kritische patiënten die zich hadden georganiseerd in de Stichting Pandora 
(opgericht in 1964) of de nog radicalere Cliëntenbond (opgericht in 1971). Hun 'kriti
sche reflectie' leidde ertoe dat zij oudere verpleegkundigen beschuldigden van machts
misbruik en van het meewerken aan 'martelpraktijken', bijvoorbeeld door te assisteren 
bij toepassing van de electroshock. De oudere verpleegkundigen voelden zich door deze 
moderne ideeën miskend. Zij hadden hun werkervaring - noodgedwongen, er was niks 
anders - opgebouwd op afdelingen voor soms wel 75 tot 100 patiënten, met werkweken 
van aanvankelijk 55 en later 48 uur en dat alles zonder medicatie. Zij hadden vóór de 
introductie van de psychofarmaca radeloze depressieve patiënten horen smeken om 
een electroshock en een aanzienlijk aantal van hen er ook door zien opknappen.*" De 
nieuwe tijd bracht in hun ogen een aantal goede dingen, maar dat zij zichzelf de les 
moesten laten lezen door jongeren die van hen een totaal nieuwe beroepshouding ver
wachtten terwijl die jongeren heel weinig wisten van de 'grande psychiatrie', dat ging 
hen te ver. Sommigen zetten de hakken in het zand. Daardoor kon het gebeuren dat 
oudere verplegenden tijdens een sensitivity-training op hun eigen persoonlijkheid 
werden aangesproken en het veld moesten ruimen. Destijds jonge leerlingverpleegkun-
digen die nu - ouder en wijzer - over die periode nadenken, voelen wel eens wroeging 
over hun 'harde' opstelling in die tijd.^-

Integratie van verpleegopleidingen 
Het succes van de dagscholen Middelbare en Hogere Beroepsopleiding in de 
Verpleegkunde (MBOV, respectievelijk HBOV) in de jaren zeventig leidde ertoe dat het 
kabinet en de Tweede Kamer in juni 1980 besloten dat al het inservice-onderwijs op 
termijn zou worden vervangen door dagonderwijs. Binnen het Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur (WVC) werd nu een specifieke beleidsafdeling ten behoeve 
van coördinerende activiteiten op het gebied van de verpleegopleidingen geïnstalleerd. 
Het ministerie beperkte zich voortaan niet meer tot het stellen van formele kaders, maar 
nam ook steeds meer inhoudelijk denkwerk rond de verpleegopleidingen over van het 

59 Zie de achtereenvolgende aanpa.ssingen in Nederlandse Staatscourant vri'}da§ 31 juli 1970, nr, 145, pag. 4 en 
5; ibid. 13 februari 1973. nr. 31,5; en ihid. 13 juni 1975, nr, 111. 

60 Zie het proefschrift van G, Blok, Baas in eigen brein (Amsterdam 2004). Dit proefschrift werpt een nieuw 
licht op de periode van de anti-psychiatrie en besteedt daarbij veel aandaclit aan de verpleegkundigen, 
die zich lieten inspireren door onder andere ], Foudraine, Wie is van hout (Bilthoven 1971), 

61 Diverse interviews C. aan de Stegge. 
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Staatstoezicht. Vanuit de psychiatrie werd enig tegenspel geboden door de Commissie 
Opleiding B Ziekenverpleging (later: Permanent Adviesorgaan B-Opleiding), waarin de 
inspectie samenwerkte met belanghebbenden als inrichtingen, scholen en vakbonden. 

Meerdere ontwikkelingen dwongen echter tot nieuwe ideeën: ook de inservice 
B-opleiding moest aansluiten op de onderwijsvisie die op de dagscholen gebruikt werd. 
Europese regelgeving noodzaakte tot een nog groter aantal uren theoretisch onderwijs 
en in meer vakken: men mocht zich niet langer beperken tot hoofdzakelijk de voor psy
chiatrie relevante zaken. Demografische ontwikkelingen en op basis daarvan voorziene 
tekorten aan inzetbaar verplegend personeel noopten bovendien tot het creëren van 
nieuwe, anders vormgegeven arbeidsplaatsen. Binnen de hoofdafdeling Verplegende en 
Verzorgende Beroepen van WVC kwam men uiteindelijk tot het besluit om gelden die 
beschikbaar kwamen voor arbeidsduurverkorting in te zetten voor een verbetering van 
alle inservice-opleidingen.*'-'' 

In 1986 werd aldus de regeling voor de B-opleiding opnieuw gewijzigd.'''' Het aantal 
verplichte theorie-uren werd nu opgetrokken naar 1320 uur. Het leeuwendeel daarvan 
moest gevolgd worden gedurende een zogenaamde Beroeps Voorbereidende Periode 
van 7 maanden, gedurende welke leerlingen geen recht hadden op loon, doch slechts op 
een tegemoetkoming in onkosten. Bovendien gingen de leerlingen korter werken (hun 
werkweek daalde van 40 naar 36 uur) en hoefden zij dus minder te verdienen.*''' De 
arbeidsduurverkorting (ADV) tenslotte leverde de instellingen subsidie op. In de 
ziekenhuizen en inrichtingen was men door de ADV genoodzaakt een groter aantal 
functies voor gediplomeerden te creëren. Daardoor hoefde men dan weer minder 
geslaagden direct na het eindexamen te ontslaan, zodat de zg. 'varkenscyclus'*"^ een halt 
toegeroepen werd. De omvangrijke wijziging van de inservice-opleiding werd dus 
betaald met het salaris dat de leerlingen inleverden èn met de door de overheid ter 
beschikking gestelde ADV-gelden. 

De B-opleiding ging bij deze wijziging sterk lijken op de overige verpleegopleidingen 
in Nederland. De indeling in traditionele vakken werd losgelaten. Voortaan werden vijf 
'leergebieden' onderscheiden: 'verpleegkunde', 'gezondheidskunde', 'ziekteleer', 'methoden 
en technieken' en 'keuze-uren'. De sociaal-agogische vakken werden ondergebracht in 
het leergebied 'gezondheidskunde' (480 uur) dat echter ook een heleboel andere vakken 
omvatte (onder andere anatomie). De B-opleiding verloor dus haar in 1975 verworven 
agogische karakter: immers, toen was voor louter de sociaal-agogische vakken nog 530 
uur ingeruimd. Tegelijkertijd werd het praktijkleren uitgebreid naar 1011 uren; deze 
uren moest de leerling besteden aan reflectie op het eigen leerproces, in werkstukken, 
verslagen, klinische lessen, gesprekken en vergaderingen. In feite was het enige dat nog 
restte van de B-opleiding uit 1975 het feit, dat de inservice leerling B-verpleegkunde 
gedurende zijn gehele opleiding werkzaam was in de psychiatrie. 

Een gunstig gevolg van de aansluiting op de overige opleidingen was wel dat het per
spectief van B-verpleegkundigen op de arbeidsmarkt breder werd. De werkgevers en 

62 Persoonlijke mededeling van Hiske Huiting, in een interview voor Adhesief over zijn leerlingenperiode, 
geautoriseerd 28-1-2002. 

63 De operatie staat bekend onder de naam het WVC-leerlingenplan en had betrekking op alle inservice-
opleidingen, Informatie: W.I, Speets en B,H. de Rave, 

64 Ook de A- en de nieuwe Z-opleiding in de verpleging van zwakzinnigen (erkend in januari 1978) werden 
gewijzigd. 

65 Nederlandse Staatscourant van 9 mei 1986, nr 87, 7, 
66 Dit is de term waarmee het periodiek afwisselen van tekorten en overschotten wordt aangeduid, 
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het ministerie achtten dit belangrijk: men wilde alle verpleegkundigen behouden voor 
de zorg. Vond een B-verpleegkundige het eigen werkveld niet meer zo interessant, dan 
moest deze relatief eenvoudig kunnen doorstromen naar een andere verpleegsector. 
Alleen al om die reden moest de B-opleiding dus meer op andere opleidingen lijken. 

De mislukking van de geïntegreerde opleiding 
Ondanks dit aan elkaar gelijk trekken van de diverse inservice-opleidingen, bleef een 
groep invloedrijke verpleegkundigen (de zg. 'Den Treekgroep') ijveren voor dagonderwijs. 
Deze Den Treekgroep herinnerde het ministerie in maart 1988 nog eens aan het kabinets
besluit uit 1980, waarin was toegezegd dat al het inservice-onderwijs in dagonderwijs 
zou worden omgezet.*'" De Den Treekgroep kwam in de loop van 1988 echter geleidelijk 
alleen te staan. Een aantal andere partijen op het terrein van de verpleegopleidingen in 
Nederland die voorheen ook gesteld hadden naar dagonderwijs te streven, veranderde 
eind 1988-begin 1989 namelijk van koers. Zo schreef de Nationale Ziekenhuisraad 
(NZr) in oktober 1988 dat naar haar mening het dreigende tekort aan verpleegkundigen 
in Nederland zo ernstig was, dat men eigenlijk niets anders kon doen dan alle soorten 
verpleegopleiding die hun waarde in de praktijk bewezen hadden te behouden. Het 
sedert 1970 gevolgde tweesporenbeleid van de overheid - dagopleidingen naast vormen 
van inservice-onderwijs - diende naar de mening van de NZr onverkort te worden 
voortgezet.'"'* In maart 1989 volgde de overheid de NZr in dit standpunt. Het Instituut 
voor Onderzoek van Overheidsfinanciën had een rapport gepubliceerd waarin werd 
'beargumenteerd' dat het budgettair neutraal omzetten van inservice-onderwijs naar 
dagonderwijs niet haalbaar was.''' Als alle ziekenhuizen en inrichtingen met louter 
gediplomeerd verplegenden moesten werken en slechts 'boventallige' leerlingen of 
'stagiaires' kenden, zou de loonsom voor verplegenden immers belangrijk stijgen. Op 
basis van dit rapport besloten minister Ritzen van Onderwijs en staatssecretaris Simons 
van Volksgezondheid in maart 1989 dat het kabinetsbesluit uit 1980 geen doorgang kon 
vinden.^" 

In mei 1990 stuurden Ritzen en Simons dan ook een brief naar de Tweede Kamer met 
een voorstel voor 'regionale experimenten' met beroepskrachtenplanning en 'meng
vormen van verpleegkundig onderwijs' op MBO- en HBO-niveau. De Ministers streefden 
nu naar een stelsel waarbij de theoretische-kennisoverdracht aan verpleegkundigen zou 
vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, terwijl de ver
antwoordelijkheid voor de vorming van verpleegkundigen in de praktijk zou blijven 
vallen onder eindverantwoordelijkheid van de instellingen en dus onder het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gedurende een experimenteerfase zou een com
missie belast worden met het formuleren van eindtermen voor dit nieuwe onderwijs. Men 
zou zowel op MBO- als op HBO-niveau twee opleidingsvarianten creëren: een met leren 
plus (betaald) werken en een met leren plus (onbetaald) stage lopen. De nieuwe duale 

67 Basis voor Kwaliteit, Herstructureringsplan voor de basisopleidingen in de verpleegkundige sector (Leusden: 
Den Treek Groep 1988). Nota ontvangen van mevr, H, Hillman, Landelijk Expertisecentrum Verpleging 
en Verzorging. 

68 Nota van 21 oktober 1988, KZO/Hag/mh, aangetroffen in het archief van Chris de Bont, destijds lid van 
het Permanent Advies Orgaan voor de B-opleiding (PAOB). 

69 R.T.I.D. lanssen en | ,C,H,M, Langerak, Opleiden: binnen of buiten het huis? (Den Haag 1989) 17. 
70 Een .stuk uit het archief van de commissie OBZ/P.AOB in 1989 van Chris de Bont. 

97 



46 G.J. Cecile aan de Stegge 

varianten (leren plus werken) zouden ervoor zorgen dat de loonsom niet belangrijk 
hoger zou zijn dan in het oude inservice-stelsel. 

In 1997 werd dit nieuwe onderwijsstelsel voor verpleegkundigen - na een aantal jaren 
experimenteren - van kracht. In dit nieuwe stelsel waren de diverse Nederlandse ver
pleegopleidingen geïntegreerd."' Op papier was het stelsel overtuigend en simpel. Het 
combineerde de beste principes uit zowel het inservice als het dagonderwijs omdat het 
qua theorie generiek opleidde, vele praktijkopleidingsplekken of stages kende, en alle 
kandidaten uit verpleegopleidingen zou behouden voor de 'zorgarbeidsmarkt' omdat 
deze bij uitval konden kiezen voor een ander (simpeler of juist ingewikkelder) werk
veld. Op papier klopte dat allemaal. De werkelijkheid pakte echter anders en negatiever 
uit, in het bijzonder voor de psychiatrie. Ten eerste omdat de docenten van de oude B-
opleidingen op de MBO en HBO-scholen waarnaar zij werden overgeplaatst in veel 
regio's ingezet werden voor lessen in algemene verpleegkunde. Dat was onvermijdelijk 
vanwege de veel grotere omvang van het werkterrein in de algemene gezondheidszorg. 
Ten tweede omdat men in de psychiatrie door de jaren heen gewend was geraakt aan 
oudere leerlingen dan schoolverlaters van 18 jaar."- Ten derde omdat de verplichte 
keuzemogelijkheid aan werkervarings- en stageplaatsen in de praktijk lang niet altijd 
waargemaakt werd. Veel werkgevers bleven er ten tijde van de aanhoudend dreigende 
berichten over tekorten aan personeel voor kiezen om met leerlingen vanaf hun eerste 
werkdag arbeidscontracten af te sluiten voor onbepaalde tijd. Dit impliceerde dat zij 
probeerden alle verplichte stages binnen hun eigen instelling aan te bieden. Zogenaamd 
'generiek opgeleide' verpleegkundigen die tijdens hun opleiding niet in dienst waren 
geweest van een psychiatrische inrichting en hooguit één jaar differentiatie in de rich
ting 'verpleegkunde geestelijke gezondheidszorg' hadden kunnen volgen, bleken na hun 
afstuderen derhalve niet te voldoen. De psychiatrische inrichtingen klaagden dat zij 
deze verpleegkundigen heel veel functiegerichte nascholing moesten aanbieden. Een 
psychiatrisch verpleegkundige bleek minstens twee jaar werkervaring met psychiatrisch 
patiënten nodig te hebben, om voldoende zicht te krijgen op de problemen van alle te 
onderscheiden typen psychiatrisch patiënten en om alle vanouds bekende functies in 
de psychiatrie waar te kunnen maken. Op grond van deze ervaringen in de praktijk 
werd medio 2003 in de HBO-Raad besloten dat de HBO-opleiding in de verpleegkunde 
(deze opleiding leverde in 2003 het grootste aantal nieuwe verpleegkundigen af voor de 
psychiatrie) per najaar 2004 moest gaan starten met een twee jaar durende differentiatie
fase geestelijke gezondheidszorg. In reactie op dit besluit gaf men ook op MBO-opleidin-
gen het aantal uren voor de differentiatie-fase geestelijke gezondheidszorg wat meer vrij. 

Deze recente besluiten betekenen dat de visie die Jacob van Deventer in 1898 verde
digde nog steeds onderschreven wordt in Nederland: om gekwalificeerd te zijn voor het 
werk met psychiatrisch patiënten moet een leerling-verplegende gedurende minstens 
twee jaar zowel theoretisch als praktisch onderwijs op dit specifieke terrein van de 
gezondheidszorg genoten hebben. Wordt hieraan niet vastgehouden, dan is ondanks de 
- in theoretisch opzicht veel hogere - opleiding van professionalisering geen sprake. 

71 In de jaren tachtig had de inservice B-opleiding nog een uitstroom van ruim 9000 diplomahouders. In 
de jaren negentig was dat nog slechts een kleine 4000. Formeel waren het er 3901, doch de laatste groepen 
inservice-opgeleidcn uit de jaren negentig ziin niet meer als B-verpleegkundige geregistreerd doch 
binnen het BIG register als 'verpleegkundige'. 

72 Een derde van de eerstejaars leerling B-verpleegkundigen was in 1985 ouder dan 23 jaar. Zie Advies basis
opleidingen verpleging (Zoetermeer: NRV 1986) Bijlage 5, 8. 
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Ook blijkt een kortere werkervaring in de psychiatrie de verpleegkundige opleiding 
voor mannen minder aantrekkelijk te maken. In de psychiatrie zorgt dat voor 
personeelstekorten; van oudsher - maar zeker sinds de jaren vijftig - hebben in deze 
sector van de gezondheidszorg immers veel mannen gewerkt. Die blijven nu massaal 
weg. 

SUMMARY 

This article describes the development since 1883 of training nurses for working with 
psychiatric patients. Knowledge of this development seems to throw a new light upon 
the nursing history in the Netherlands. To start with, the vocational training system in 
psychiatric hospitals developed during exactly the same time as the hospital based edu
cational system for so called 'general nurses'. As a result, both these vocational training 
routes were acknowledged as 'basic learning routes for nurses' in the Dutch Nursing 
Law of 1921. The general route gave access to Diploma A, the psychiatric route gave 
access to Diploma B. 

This double diploma system placed the Dutch training system for nurses in an isolated 
position. For most other countries - as well as the International Council of Nurses -
considered psychiatry as a field of work in which a nurse could specialise only after 
having completed a basic training programme as a general nurse. In most countries, the 
specialization course in psychiatry only took one year. In comparison to those systems, 
the Dutch programme seemed to offer psychiatric nurses more years of specific training. 

After World War II, however, also in the Netherlands many people advocated a one-
diploma system in nursing, with possibilities to specialise. Nevertheless, it took the 
Dutch until 1997 to introduce this new system, so it seems the old training routes were 
defended vehemently. 

Maybe an historic description of the way this psychiatric route had developed, can shed 
new light upon the aspects of the old educational system that one longed to preserve. 
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