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5.13 Groene Kruisgebouw, Wessem,  Limburg 

  

 

Inleiding 

De idee om in volksbuurten en achterstandswijken professionele 

gezondheidszorg aan huis te organiseren komt uit Duitsland, waar een 

protestants-christelijke predikant in 1836 in Düsseldorf het diaconessenwerk 

opzette. In de Engelse industriestad Liverpool werd in 1858 door de sociale 

zakenman William Rathbone een systeem van district nursing opgezet. De 

opzet was om de gezondheidszorg ook voor de minder bedeelden toegankelijk 

te maken en vooral om preventieve gezondheidszorg te kunnen aanbieden. 

De Kruisverenigingen in Nederland zijn particuliere initiatieven voortgekomen 

uit het in 1875 opgerichte witte kruis (Hilversum) en het in 1900 opgerichte 

Groene Kruis (Driebruggen Zuid Holland), met als voornaamste doelen: het 

geven van voorlichting op het terrein van volksgezondheid, de bevordering van 

hygiëne, het voorkomen en bestrijden van besmettelijke ziektes, infecties en 

epidemieën; het verzorgen en verplegen van zieken thuis en het uitlenen van 

verpleegartikelen en hulpmiddelen. Doelgroep waren de arme, onwetende 

bevolkingslagen, ook volks- of arbeidersklasse genoemd. Deze verpleging ging 

in eerste instantie op basis van deskundigheid en niet op basis van geloof. 

Maar is door verzuiling toch tweedeling in gekomen, alhoewel de doelstellingen 

gelijk waren, maar de verzuilde doelgroepen verschilden. 

In Limburg werd een Rooms Katholieke tak van het groene kruis opgericht. In 

Brabant wilde men een specifiek Rooms Katholieke organisatie en werd het Wit 

Gele Kruis in 1916 opgericht. Met de voortschrijding van de verzuiling kwam er 

ook een vereniging het Oranje-Groene kruis van protestants christelijke 

signatuur. Eind 19e, begin 20e eeuw hoorde ook het opleiden van pleegzusters 

tot het werkgebied van de kruisverenigingen omdat daar toen een groot 

gebrek aan was. 

In de jaren zestig van de twintigste eeuw hadden alle kruisverenigingen in 

Nederland samen ongeveer 1450 vestigingen, de Kruisgebouwen of 
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Kruisposten. In 1990 bundelden de Kruisverenigingen zich in de Landelijke 

Vereniging voor Thuiszorg (LVT). 

In opdracht van de Rooms Katholieke vereniging "Het Groene Kruis" is dit 

kruisgebouw ontworpen door Th. Krekelberg uit Maasbracht volgens de 

normen voor wijkgebouwen uit de jaren 50 van de 20e eeuw. Het stond schuin 

tegenover Huize St.Jozef, het nieuwe gebouw voor de Congregatie van de 

Zusters van Onze Lieve Vrouwe die o.a. de verpleegkunidige taken uitvoerden. 

Vertelpunten 

- Particuliere initiatieven eind 19e eeuw 
- Doel (preventieve) gezondheidszorg en ondersteuning minder bedeelden 

- Tot jaren 80 vooral gefinancierd uit eigen fondsen, daarna door overheid 
-  preventief goed geregeld was goedkoper dan later ‘normale’ zorg. 

- Eerste kruisvereniging 1875, witte kruis (Hilversum) en 1900 ‘gewone’ 
Groene Kruis 

- Gebouw 1955 

- Ontwerp norm jaren 50 voor wijkgebouwen Krekelberg 
- In museum 1998 

- Groen kruis RK Congregatie van de zusters van Onze Lieve Vrouwe  
- Kruisverenigingen hygiëne en thuisverpleging / zorg 

- Wit gele kruis  RK (kleuren paus) 
- Oranje groen  PC 

- 1978 Nat Kruis Vereniging 
- Plaatselijke medische zorg / wijkverpleging / kraamzorg 

- Uitleen 
- Wijkverpleging / wijkzuster / buurtzorg 

- In 1968 zijn er 1750 afzonderlijke kruisverenigingen  

→ verenigingen onafhankelijk reguliere zorg 
- Financiering rijk – prov. – gem. 

- Taken preventie  
-  

Basisinformatie presentatie 

Het pand 

In opdracht van de Rooms 

Katholieke vereniging “Het 

Groene Kruis” is het gebouw 

ontworpen door Th. Krekelberg 

uit Maasbracht, volgens de 

normen voor wijkgebouwen uit 

de jaren 50 van de 20e eeuw. 

Het stond schuin tegenover 

Huize St.Jozef, het nieuwe 

gebouw voor de Congregatie 

van de Zusters van Onze Lieve 

Vrouwe.  
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Om het pand in 1998 in het museum te krijgen, is het pand met een steenzaag 

in dertig stukken gezaagd en vervolgens in het museum weer in elkaar gezet 

(als een soort bouwpakket) zie ook bij 1.11 Hoogmade.  

Hierdoor en ook door de goede conservering ter plekke, het gebouw bleef zijn 

50er jaren karakter behouden, ontstond een vrijwel exacte weergave van wat 

eens in Wessem stond (ruim veertig jaren lang). Zowel voor wat betreft het 

exterieur als ook het interieur. Spreekkamer voor de huisarts, de kamer met 

babyboxen en het leendepot e.d. In het algemeen: een aspect van de 

gezondheid midden 20e eeuw wordt hier authentiek in beeld gebracht.  

Voor de deur staat de Solex van de wijkzuster en 

de geur van lysol komt je bij binnenkomst direct al 

tegemoet. Rechtsaf kom je langs de wachtkamer 

met daarachter een algemene ruimte voor onder 

andere voorlichtings-bijeenkomsten. Door de deur 

links kom je bij het badhuisgedeelte met douches 

en een ligbad. Doorlopend kom je door het 

consultatiebureau waar de voortgang van de 

ontwikkeling van baby’s en kleine kinderen werd 

bijgehouden. Daarachter ligt de dokterskamer met 

in de vitrinekast diverse oude instrumenten van de dokter. Na de 

dokterskamer zijn de uitleenruimte en een kleine keuken gesitueerd. 

Achtergrondinformatie: Wijkverpleging 

Het kruiswerk te Wessem vindt zijn oorsprong in bovengenoemde Congregatie. 

(Vereniging van “Congregare” Latijn = bijeenbrengen). Toen in 1920 het 

Rooms Katholieke Groene Kruis gesticht werd, namen de Zusters van de 

Congregatie de plaatselijke medische verzorging op zich. Zij verplaatsten zich 

bij nacht en ontij met paard en wagen van de hulpvrager, of met fiets en Solex 

door het wijde land om moeder en kind bij te staan. 

Pas in 1955 kregen ze hun gebouw. Hier 

werden moeders begeleid door een huisarts 

en zusters die de (aanstaande) moeders met 

raad en daad terzijde stonden. Er werden 

vaccinaties gegeven, groei en andere 

ontwikkelingen werden bijgehouden. 

Bovendien kon de plaatselijke bevolking 

desgewenst eens per week tegen betaling 

een douche nemen. Lang niet in elk huis 

bevond zich toen een douche mogelijkheid. 

In het bijzonder de schippers die over de Maas langs Wessem voeren maakten 

hier gebruik van. Het kruisgebouw van Wessem is uniek vanwege de 

aanwezigheid van het bad.  

De vereniging telde toenmaals ongeveer 230 leden. Was men lid, dan kon men 

in principe ook gebruik maken van artikelen uit het depot voor zieken die thuis 

verpleegd werden. Bovendien kon men hier ook terecht voor een t.b.c. 

onderzoek of voor een inenting. 

de entree 
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In de jaren 70 verandert het maatschappijbeeld, ook in deze regio. De 

gezondheidszorg werd meer en meer door leken overgenomen. De 

wijkverpleging deed zijn intrede met goed opgeleide verpleegkundigen. En zo 

brak het moment aan dat de laatste zuster, Maria Liebertha, afscheid nam. 

In 1968 telde Nederland ca. 1750 kruisverenigingen met ca. 3.650 

wijkverpleegsters. Ongeveer 80% van de bevolking was lid van een 

kruisorganisatie. (Wit-geel; Oranje-groen en Groen) 

Financiering: rijks- provinciale- en gemeentesubsidies evenals particuliere 

bijdragen.  

Taken: wijkverpleging (zeer belangrijk!), preventieve zorg (vooral na 1920 tot 

ontwikkeling gekomen). Bv. prenatale zorg, kraamzorg, bestrijding van 

tuberculose, reumatiek, bejaardenzorg en (soms) gezinsverzorging. * 

De laatste ontwikkeling is een herwaardering van het kruiswerk en de 

wijkverpleegkundige waardoor weer steeds meer taken van de 

gezondheidszorg buiten het ziekenhuis plaats vinden. 

Verdieping 

Eerste kruisvereniging 

De eerste kruisvereniging, het Witte Kruis, werd in 1875 opgericht door de 

Amsterdamse arts Jacobus Penn naar het voorbeeld van de Amersfoortse 

Vereniging tot bestrijding van besmettelijke ziekten en de choleracommissies. 

De benaming 'kruis' is afgeleid van de internationale organisatie het Rode Kruis 

dat een rood kruis als symbool voert, geïnspireerd op de vlag van Zwitserland, 

het woonland van Rode Kruis oprichter Henri Dunant. Het werk werd 

gefinancierd door bijdragen van leden, door particuliere giften en door het 

gratis ter beschikking stellen van arbeid door vrouwen, die eind 19e, begin 20e 

eeuw vaak gratis of tegen kost en inwoning werkten. 

De eerste tien kruisverenigingen in Noord Holland bundelden zich op 
provinciaal niveau en snel volgden kruisverenigingen verspreid over het hele 

land. De volgende kruisverenigingen die werden opgericht, waren 
georganiseerd naar geloofs- of politieke richting, zoals dat tot de jaren tachtig 

van de twintigste eeuw in Nederland gebruikelijk was (verzuiling). Om van de 

diensten gebruik te kunnen maken moest men lid zijn. Er kwamen steeds meer 
plaatselijke verenigingen en vestigingen verspreid over het land, met kruispost 

en consultatiebureau, waar leden heen konden gaan en van waaruit de 
voorlichting, preventie, verpleging en verzorging van zieken thuis door 

opgeleide verpleegsters en ziekenverzorgenden plaatsvond. Het werk van de 
verenigingen kreeg de benaming kruiswerk. 

 

De bekendste kruisverenigingen zijn: 

- het Rode Kruis (Internationale organisatie gericht op werk in oorlogsgebied, 

eerste kruisvereniging). 
- Het Oranje Kruis (Nederland), vrijwillige hulpverlening bij ongevallen en 

rampen, EHBO. 
- het voormalige Oranje-Groene Kruis (protestants). 
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- het Witte Kruis (eerste kruisvereniging in Nederland). 
- het voormalige Groene Kruis. 

- het Wit-Gele Kruis (katholiek). 
- de voormalige Nationale Kruisvereniging, ontstaan in 1978 door fusie van 

het Groene Kruis, het Wit-Gele Kruis en het Oranje-Groene Kruis. 
 

De kruisorganisaties speelden tot de jaren negentig in de praktijk een centrale 
rol in de maatschappelijke en openbare gezondheidszorg. Bij bestuurders en 

beleidsmakers, als ook op politiek niveau, stond het kruiswerk echter lang in 
de schaduw van de intramurale sector. Er was vanuit de overheid geen 

wettelijk geregelde structurele financiering, wel werden subsidies verleend. Dat 
veranderde met invoering van de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten 

(AWBZ) in 1980. Een van de redenen om over te gaan tot vergoeding door de 
overheid was, dat het kruiswerk als middel van besparing werd gezien op de 

kosten van intramurale gezondheidszorg. 

 

Recente ontwikkelingen. 

Met invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) 

en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in 2015, waarbij de AWBZ 

werd ingetrokken, wordt het werk van kruisverenigingen vergoed door 

zorgverzekeraar (wijkverpleging en persoonlijke zorg thuis) en gemeente 

(andere zorg thuis). Veel zorgverzekeraars en gemeenten oefenen druk uit om 

de tijdsbesteding van verpleegkundige en verzorgende bij cliënten te verlagen. 

Volgens velen komt dit de kwaliteit van zorg niet ten goede. 

Vernieuwing. 

Het denken en doen van de kruisverenigingen staat aan de basis van de 

huidige wijkverpleging en thuiszorg. Veranderd is dat het aanbod van zorg 

dient te zijn afgestemd op wat de cliënt kan en wil. Hij of zij bepaalt hoe 

zelfzorgtekorten het beste kunnen worden aangevuld. 
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Linken 

- Kruisverenigingen, nl.wikipedia.com, link 

- Geschiedenis van de thuiszorg, VPRO Andere Tijden, link 

- Zo begon de wijkverpleging, Florence Nightingale Instituut, link 

- Ontwikkelingen in de thuiszorg door de jaren heen, link 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisvereniging
https://www.vpro.nl/speel~WO_NTR_5730489~geschiedenis-van-de-thuiszorg-in-nederland-andere-tijden-in-de-klas~.html
https://www.fni.nl/i/990/zo-begon-de-wijkverpleging
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/65832-ontwikkelingen-in-de-thuiszorg-door-de-jaren-heen.html
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Afbeeldingen 

 

De wachtkamer. 

 

Vergader-, voorlichtings- en enz. kamer. 
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Opslagruimte voor uit te lenen spullen. 


