


De covidpandemie heeft laten zien hoe

cruciaal verpleegkundigen  zijn voor

een toegankelijke gezondheidszorg.

Met inzet van al hun vakkundigheid,

expertise en inventiviteit wisten zij het

zorgsysteem in stand te houden. Toch

wordt het beroep van verpleegkundige

nog vaak eenzijdig geassocieerd met

’handen aan het bed’, ‘billen wassen’ of

‘vrouwenberoep’. Dit beeld doet geen

recht aan de complexe werkelijkheid

van het verpleegkundig beroep.

Om bij te dragen aan een meer realis-

tisch beeld toont Het Buitengasthuis in

het Drentse Meppen de expositie ‘Wat

een beeld van een verpleegkundige!’. 

Deze unieke tentoonstelling, op een

schitterende historische locatie, heeft

als thema het publieke imago én de

beroepsidentiteit van verpleegkundi-

gen. De tentoonstelling is interactief:

door vragen te beantwoorden worden

bezoekers ermee geconfronteerd hoe

hardnekkige stereotypen tot op de dag

van vandaag doorwerken. Hij is te zien

van november 2022 tot eind 2024. 

De expositie start met beelden van de

covidpandemie waarin verpleegkundi-

gen gezien werden als helden en enge-

len. We laten de bezoekers zien hoe

het imago historisch bepaald is: de ver-

pleegkundige als zorgende moeder, als

reddende engel of als sexy zuster. Ook

zien we de verpleegkundige in meisjes-

boeken en het beroep als roeping met

een religieuze dimensie. Het verhaal 

is geïllustreerd met historische foto’s, 

insignes en uniformen.

Wat een beeld van een verpleegkundige!

Overal waar we spreken over verpleegkundigen bedoelen
we ook verzorgenden IG en verpleegkundig specialisten.



De actuele en realistische beroeps-

identiteit van verzorgenden IG, ver-

pleegkundigen en verpleegkundig spe-

cialisten krijgt ruimschoots aandacht.

Dat doen we aan de hand van beelden

over hun cruciale rol in de patiënten-

zorg. Niet alleen in ziekenhuizen, maar

ook in de wijkverpleging, ouderenzorg,

geestelijke gezondheidszorg, gehandi-

captenzorg, openbare gezondheids-

zorg, jeugdgezondheidszorg en arbo-

zorg. Hun rol in de preventie, kennis-

ontwikkeling, coördinatie van zorg 

en communicatie wordt zichtbaar 

gemaakt. We maken kennis met een

verpleegkundig stafbestuur, een leer-

huis en verpleegkundigen in besturen,

gemeenteraad en de Tweede Kamer. 

Nederland heeft een verpleegkundige

wetenschaps- en onderwijsstructuur

met vijftien hoogleraren, tientallen 

lectoren en honderden docenten. Ook

dat wordt getoond.

Het verpleegkundig domein biedt 

een carrièreperspectief voor iedereen, 

ongeacht leeftijd, sekse, seksuele 

identiteit of culturele achtergrond. 

De expositie leent zich bij uitstek voor

een gesprek of discussie over het vak

van verpleegkundige en verzorgende

en verpleegkundig specialist. Over 

verleden, heden en toekomst. Hoe gaat

die toekomst eruitzien? Wat gaat er 

de komende vijf jaar in uw praktijk 

veranderen? En hoe kunnen we als 

beroepsgroep zelf onze bijdrage beter

zichtbaar maken? Want de beste 

imagocampagne voeren verpleegkun-

digen en verzorgenden immers zelf

door hun werk!



Doelgroepen
• (Student)-verpleegkundigen, 

verzorgenden en verpleegkundig

specialisten

• Jongeren die een 

beroepskeuze maken

• Docenten, onderzoekers, 

bestuurders en managers

• Verder is natuurlijk iedereen 

van harte welkom

Toegang
• Toegangsprijs is € 10,- p.p. 

• Tot maximaal 17 personen

• Bezoek alleen op afspraak

Dagje uit
De expositie leent zich goed voor een

dagje uit of heidag met uw afdelings-

team, kenniskring of Verpleegkundige 

Adviesraad. Een bezoek aan Meppen is de

moeite waard als u even uit de hectiek weg

wilt. Vlakbij het Buitengasthuis is op loop-

afstand het natuurgebied De Palms. Maar

ook het Mantingerveld is een prachtig 

gebied om te wandelen. In het nabijgele-

gen Gees kunt u de beeldentuin Gees 

bezoeken. We denken graag met u mee.

Wilt u een rondleiding, 

een workshop of 

Het Buitengasthuis huren 

voor een bijeenkomst?

Bel of mail ons!

06 51363 970 

buitengasthuis@Burola.nl



Bezoek aan tuinen

Het Buitengasthuis bevindt zich op een

terrein van een halve hectare. U kunt

als bezoeker van de tentoonstelling

ook de verschillende tuinen bezoeken.  

Arrangementen/

Creatieve bijeenkomsten

Nadrukkelijk willen we creativiteit een

plek geven in het Buitengasthuis. Op

verzoek regelen we workshops over 

fotografie en schilderen in relatie tot

het beroep van verpleegkundige. We

denken graag met u mee.

Catering

Wilt u lunchen of dineren in combinatie

met een bijeenkomst? In de directe 

nabijheid bevinden zich restaurants als

Pizzeria Ristorante Trivio Del Villaggio,

Aelderstroom en Het Tramlokaal. 

Overnachten

In de buurt van het Buitengasthuis kunt

u logeren bij diverse accommodaties.

Van bed&breakfast tot groepsaccom-

modaties. 

Bereikbaarheid

Het Buitengasthuis ligt in het Drentse

dorp Meppen. Tussen Emmen en 

Hoogeveen. (Let op! Er is ook een stad

Meppen in Duitsland). Per openbaar

vervoer zijn we goed bereikbaar. De

bussen naar Hoogeveen, Coevorden en

Emmen stoppen op 300 meter afstand.

Parkeren

Op het terrein van het Buitengasthuis

is parkeergelegenheid beschikbaar. 

Het is nadrukkelijk niet toegestaan te 

parkeren naast de openbare weg. Reis

zoveel mogelijk samen in een auto; ook

beter voor het milieu. 

Het Buitengasthuis

Mepperstraat 11 

7855 PH MEPPEN

Tel: 06 51363 970 

buitengasthuis@burola.nl

www.lofderverpleegkunst.nl/imago
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Gouden partners

Zilveren en bronzen partners

Fotografie: Guus Pauka, Stoerefotos.nl en AV dienst OLVG

De expositie Wat een beeld van een verpleegkundige! wordt 

georganiseerd door Stichting Lof der Verpleegkunst, V&VN Historisch 

College FNI, Het Buitengasthuis en Bureau Lambregts.


