
  

Andere Tijden in de klas 
Geschiedenis van de 
thuiszorg in Nederland 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Bezuinigingen en ontslagen in de zorg: het 
komt voortdurend in het nieuws. Mensen 
moeten langer thuis blijven wonen en 
daar hulp krijgen. Maar ook medewerkers 
in de thuiszorg protesteren en 
demonstreren vanwege steeds 
zwaardere arbeidsomstandigheden. Hoe 
is dat zo gekomen?   
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Thuiszorg, gezondheidszorg, 
bezuinigingen 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma: GS Domein B 
Oriëntatiekennis Tijdvak 9. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s in deze serie, zoals: 
‘Wat kost de zorg?‘. 
 
Antwoorden 
1 Zieke moeders verzorgen, kinderen 
opvoeden, eten koken, huishouden. 2 
Budgetteren (kasboekje), koken, 
voorraden beheren, opvoeding van 
kinderen. 3 Er zitten nu ook mannen bij. 4 
Vroeger: Hele dag bij een gezin, alleen 
vrouwen, huishouden kost veel tijd. Nu: 
Paar uur bij een klant, ook mannen, 
huishouden is makkelijker. 5 De alphahulp 
wordt niet uitbetaald als ze ziek is en 
krijgt geen uitkering als ze werkloos 
wordt. 6 Eigen antwoord. 7 Eigen 
antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Welke taken had de gezinsverzorgster in 
de jaren ’50 vooral? 
 
2 Wat leerden de gezinsverzorgers op hun 
opleiding?  
 

 
 
3 Wat valt je op als je deze groep 
studenten ziet en je vergelijkt ze met de 
verzorgsters van vroeger?  
 
4 Schrijf in de tabel verschillen tussen de 
gezinszorg vroeger en nu. 
 
Vroeger Nu 
  
  
  
 
5 In de aflevering zegt Marleen Burgers 
over de alphahulp: ‘Als ze ziek waren: 
jammer dan. Werkoos: jammer dan.’ Wat 
bedoelt ze daarmee? 
 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 De oude meneer in de aflevering krijgt 
hulp van zijn groenteman. Wat vind jij: 
moet de overheid zorg voor iedereen 
regelen of kunnen mensen ook zelf iets 
doen? 
 
7 De zorg wordt steeds duurder. Toch 
hebben mensen hulp nodig. Wat is jouw 
idee om de zorg betaalbaar te houden? 
Houd er een discussie over in de klas. 
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