
Verplegen door de eeuwen heen 
 
De oorsprong van het verplegen is te vinden bij de oudste cultuurvolkeren. In deze 
tijd was het verplegen en verzorgen nog een intuïtieve handeling. Waarschijnlijk 
werden hiervoor nog geen specifieke personen aangewezen.  
Familieleden werden verpleegd door directe naasten van de familie. Binnen deze 
eerste vormen van verplegen speelde de medicijnman een sleutelrol.  
 
 
2000 v.Chr. 
 
Babylonië 
Het verbinden van de kleur wit met gezondheidszorg stamt uit het oude Babylonië. 
Artsen moesten witte kleding dragen. Er bestaat een toenemend begrip voor hygiëne 
en infectiepreventie.  
 
Egypte 
Toenemend gebruik van geneesmiddelen waarvan de werking op grond van ervaring 
bekend was. Eerste verpleegtechnische handelingen: klysma’s werden gegeven door 
middel van een runderhoorn waarvan de punt was afgezaagd. 
 
 
500 v.Chr. 
 
India 
In India stond de gezondheidszorg en de verpleging hoog aangeschreven. 
Belangrijke ontwikkeling is het ontstaan van gasthuizen in de dorpen, waarin zieke 
reizigers en dieren werden opgenomen en behandeld. Hier waren verplegers 
werkzaam waaraan eisen werden gesteld ten aanzien van hun vaardigheden. Zij 
moesten patiënten kunnen wassen en masseren, helpen bij het lopen en pijn 
bestrijden. 
 
Griekenland en Rome 
In het oude Griekenland waren gezondheidszorg en religie nauw met elkaar 
verweven. De eerste echte ziekenhuizen waren in feite tempels. Medici, verplegend 
personeel en patiënten waren verplicht witte kleding te dragen uit respect voor de 
hygiëne. In deze ziekenhuizen werkten overigens alleen mannen. Vrouwen 
verpleegden thuis eigen familieleden. 
Hippocrates is voor de verpleegkunde historisch gezien een belangrijk persoon. Hij 
gaf in zijn boeken uitgebreide instructies voor de verzorging van zieken. 
 
De Romeinen importeerden met het veroveren van Griekse gebieden de 
geneeskunde. Griekse slaven met kennis van geneeskunde verzorgden als "huis"-
arts hun meester. Speciaal aandacht bestond er voor de verzorging van gewonde 
soldaten.  
 
Vroege Christelijke periode 
Vanaf de vroege Christelijke periode kreeg de vrouw bepaalde functies in het 
openbare leven. Tot die tijd had zij uitsluitend directe naasten verzorgd. Verpleging 
stond in deze periode in het teken van naastenliefde, het verzachten van lijden door 



liefdevolle verzorging. De zorg voor zieken was een van de Zeven Werken van 
Barmhartigheid. 
De diaconessen waren de eerste wijkverpleegkundigen. In opdracht van de 
kerkgemeente bezochten zij zieken thuis om te verzorgen, te bidden en bijbelles te 
geven. 
De eerste bisschoppen gaven binnen hun verblijf onderdak aan hulpbehoevenden. 
Later, bij toenemende behoeften, werden speciale gast- of godshuizen gebouwd. 
Van belang is tevens het concilie van Nice waarin bepaald werd dat iedere stad een 
plek kreeg voor zieken en armen. Karel de Grote bepaalde dat iedere bisschop bij 
zijn kathedraal een gasthuis moest hebben voor armen, zieken en vreemdelingen. 
 
 
Middeleeuwen 500-1100 
 
In de vroege middeleeuwen waren vooral de kloosters de centra voor 
gezondheidszorg. Twee orden zijn hierbij van belang: de Augustijnen en 
Benedictijnen. Deze laatste bouwde direct buiten de kloostermuren een hospitium.  
De zorg binnen deze kloostergasthuizen is van grote invloed geweest op de 
ontwikkeling van de verpleegkunde.  
De ideeën van Hippocrates werden overschaduwd door bijgeloof. Zo was men ervan 
overtuigd dat sommigen de macht hadden iemand op afstand ziek te maken (Boze 
oog). 
 
 
Middeleeuwen 1100-1500 
 
Na 1000 na Christus ontstonden de eerste verpleegorden voor leken. Tijdens deze 
periode speelden lepra en de pest een rol bij de ontwikkeling van de 
gezondheidszorg. 
Ridderlijke verpleegorden ontstonden tijdens de kruistochten, burgerlijke 
verpleegorden door de toenemende macht van de burgerij in de steden.  De eerste 
grote ziekenhuizen werden in Europa gebouwd. 
Tijdens het concilie van Tours (1162) werd bepaald dat geestelijken geen medische 
handelingen meer mochten verrichten. Het verbod kwam er als gevolg van de vele 
misbruiken: monniken weigerden bijvoorbeeld medische zorg tot het testament (in 
het voordeel van het klooster) getekend was. Hierdoor verschoof de ontwikkeling van 
de medische wetenschap van kloostergasthuis naar de gasthuizen of godshuizen in 
de stad. 
 
Een bekende ridderlijke verpleegorde was: 
De orde van Sint Lazarus die vooral begaan was met het lot van melaatsen en  
lepralijders.  
Een bekende burgerlijke verpleegorde was: 
De orde van de begijnen die als wereldlijke orde de zieken thuis bezocht en 
verpleegde.  
 
 
Opkomst renaissance 1500-1600 
 
Een aantal zaken hebben de verpleging in Nederland en België tijdens de opkomst 



van de renaissance beïnvloed: het humanisme, de kerkhervorming en de 
boekdrukkunst. De medische wetenschap kwam tot ontwikkeling. 
 
Het humanisme ging uit van een ander mensbeeld: het mens als individu. Hierdoor 
kreeg men meer oog voor de verschillende patiëntencategorieën. Dit betekende een 
verschuiving van algemene naar meer gedifferentieerde zorg. Dit blijkt bijvoorbeeld 
uit de indeling van gasthuizen. Daarnaast ontstonden er verschillende gasthuizen 
voor pestlijders en geesteszieken. 
De kerkhervormingen zorgden ervoor dat veel verpleegorden werden opgeheven. 
Veel (klooster)gasthuizen werden opgeheven of overgenomen door de burgerij.  
De boekdrukkunst zorgde, op haar beurt, voor betere verspreiding van informatie.  
 
Daarnaast ging Europa gebukt onder vele oorlogen. Gevolg was een toename van 
de zorgvraag en overvolle gasthuizen. De kwaliteit van de zorg in deze gasthuizen 
ging achteruit. De verpleging was in handen van zaalknechten, zaalmeiden en 
vroedvrouwen.  
 
 
De donkere tijd 1700-1800 
 
De tijd van het rationalisme. De zorg vond bij welgestelde zieke mensen thuis plaats. 
Zelfs operaties werden thuis gedaan.  
De zorg in de gast- of godshuizen was zeer slecht. Alleen de armste zieken gingen 
naar het godshuis. De sterfte was één op vier.  
Volgende zaken speelden hierbij een grote rol: 
- slechte financiering: de maatschappij had weinig over voor zieken en 
hulpbehoevenden;  
- algemeen gebrek aan persoonlijke hygiëne door gebrek aan kennis en een gemis 
aan proper water;  
- slecht personeel: algemene opvatting was dat je als goed opgeleide vrouw of man 
niet hoorde te werken in een gasthuis; 
- in de loop van de 19e eeuw: opkomst van het taboe op al het lichamelijke 
(preutsheid);  
- door de medische ontdekkingen worden steeds meer zieke mensen "geselecteerd" 
om opgenomen te worden in het toch al overvolle godshuis.  
Een voorbeeld van het laatste is te vinden in de psychiatrie. In de loop van de 19de 
eeuw ontstond het besef dat geesteszieken een specifieke medische verzorging 
nodig hebben. Hiermee kwam er een verschuiving van deze patiënten van ‘dolhuis’ 
naar krankzinnigengesticht. Het aantal opnames steeg enorm. Patiënten werden 
verpleegd door ongeschoold personeel op basis van intuïtie. 
 
Medische ontdekkingen 1800-1950 
 
In de 19de eeuw worden belangrijke ontdekkingen gedaan in de medische 
wetenschap. Dit had ook grote invloed op het verpleegkundig handelen. Vanaf de 
tweede helft van de achttiende eeuw werd het bijvoorbeeld gebruikelijk de 
lichaamstemperatuur bij patiënten te meten. 
De rol van de verpleegkundige (toen verpleegster) veranderde. Hygiënisch handelen 
waarbij de zorg door verpleegkundigen de medische behandeling aanvulde. Omdat 
de voorwaarden hiervoor thuis ontbraken verplaatste de zorg zich, ook voor de 



welgestelden, naar de daarvoor bestemde instellingen. Dit was een belangrijke 
impuls voor de ontwikkeling van de ziekenhuizen. 
 
De belangstelling voor de verpleging groeide door de opbloei van het geestelijke 
leven. Het was de tijd van de ‘Réveil’ als reactie op het rationalisme van de vorige 
eeuw. Net als in de middeleeuwen werd de zorg voor zieken als één van de werken 
van barmhartigheid gezien.  
 
Emancipatie van de vrouw zorgde voor gelijke rechten en de toegang tot opleidingen 
en universiteiten. Florence Nightingale (1820-1910) zorgde voor de erkenning van 
het verplegen als volwaardig beroep voor ‘beschaafde’ vrouwen. 
De eerste opleidingen voor verpleegsters worden opgericht. 
 
Moderne tijd 1950-heden 
 
In de jaren vijftig verdwijnt de roeping als inspiratiebron om in de zorg te gaan 
werken. De verpleegkunde wordt functioneel met vooral aandacht voor 
verpleegtechniek. 
De afstand tot de patiënt wordt vergroot. Mentaal, maar ook fysiek: de eerste 
verpleegposten - afgezonderd van de patiënten - waarin de verpleegkundige kon 
rapporteren, verschenen in de ziekenhuizen. 
Het aantal mannen in de verpleging groeit omdat ze zich aangetrokken voelen tot de 
techniek van het verplegen. Vanaf 1966 werd het begrip ‘verpleegster’ vervangen 
door ‘verpleegkundige’. 
 
In de jaren zeventig volgt hierop een reactie. Maatschappelijke ontwikkelingen en de 
opkomst van de sociale- en menswetenschappen leiden ertoe dat in de zorg meer 
aandacht komt voor de psychosociale kant ervan. Daarnaast komt er toenemende 
aandacht voor theorieontwikkeling en professionalisering van de verpleegkundige 
beroepsgroep. De patiënt wordt steeds meer benaderd vanuit een holistische visie. 
Uiteindelijk leidde dit in de jaren tachtig tot de opkomst van het methodische en 
patiëntgerichte verplegen. 


