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Ghislaine Van Massenhove, een leven ten
dienste van de verpleegkunde
Luc De Munck

Vroedvrouw en verpleegster in het voetspoor
van haar oudste zus Judith

Ghislaine Van Massenhove is een naam die vandaag in haar
geboortedorp Oudenburg waarschijnlijk nog bij weinigen
bekend is. Toch speelde ze tussen 1955 en 1980 als voorzitster van het NVKVV, de grootste beroepsorganisatie voor
verpleegkundigen in België; en als algemeen secretaresse
en voorzitster van CICIAMS, de internationale katholieke
beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, een hoofdrol
in de ontwikkeling van de verpleegkunde op nationaal en
internationaal vlak. In dit artikel wordt stilgestaan bij haar
leven en werk.1

Ghislaine volgde technisch onderwijs in Ieper, waar ze
in 1933 haar diploma behaalde. Twee jaar later studeerde
ze af als vroedvrouw aan de Sint-Annaschool in Brugge
(Sint-Annarei), en zette daarna haar studies voort aan de
Sint-Elisabethschool voor Verpleegsters in dezelfde stad
(Walplaats).4 Ze behaalde er in 1940 de diploma’s van hospitaalverpleegster en verpleegster-bezoekster (na de oorlog
sociaal verpleegster genoemd). Ze trad daardoor in de voetsporen van haar oudste zus Judith, die eerder in Hasselt het
diploma van vroedvrouw had behaald en daarna dat van
verpleegster in Brugge. Ook professioneel volgde ze haar
zus, die in Zandvoorde (Oostende) als verpleegster aan de
slag was gegaan bij de Union Chimique Belge (UCB), een
bedrijf in de farmaceutische sector. In 1941 begon Ghislaine
te werken voor de medico-sociale dienst van het bedrijf, dat
toen veertien fabrieken had. Van Massenhove moest voor
deze fabrieken sociale diensten oprichten en superviseren.
Ter ondersteuning van haar werk ging ze aan de Katholieke Sociale Normaalschool voor Vrouwen in de Poststraat in
Brussel de opleiding tot sociaal assistente volgen. In 1947
behaalde ze haar diploma. Ze bleef tot 1968 voor de UCB
werken.

Een kind van de Eerste Wereldoorlog
Ghislaine Van Massenhove werd op 19 juni 1916 als Ghislaine Vanmassenhove (oorspronkelijk dus aan mekaar geschreven) in Oudenburg geboren. In het licht van haar latere loopbaan is het wel opmerkelijk dat ze het levenslicht
zag tijdens de Eerste Wereldoorlog, een periode die de
doorbraak betekende voor het verpleegstersberoep in België.2 Voordien had dat beroep geen goede reputatie en was
er nauwelijks sprake van enige vorm van opleiding. Pas tijdens het eerste decennium van de twintigste eeuw werd een
aanzet gegeven tot de professionalisering van het beroep.
Precies deze professionalisering en opleiding zullen na de
Tweede Wereldoorlog belangrijke aandachtspunten zijn in
het leven van Van Massenhove.

Voorzitster van de katholieke beroepsorganisatie voor verpleegsters NVKVV vanaf 1955

Ondanks de oorlog en zijn nasleep kende ze een gelukkige jeugd. Haar vader Livien Vanmassenhove (Oudenburg,
9 december 1881 - Oudenburg, 3 september 1953) was
zelfstandig groentekweker, haar moeder Romanie ‘Romtje’
Capelle (Eernegem, 14 december 1884 - Bredene, 22 januari 1969) was huismoeder, maar ook min: ze hielp moeders
bij de geboorte van hun kind. Het gezin telde zes kinderen:
naast Ghislaine waren er Judith (Oudenburg, 2 november
1904 - Bredene, 11 december 1995), Karel (Oudenburg, 3
september 1906 - Klemskerke, 1 maart 1999), de tweeling
Gerard (Oudenburg, 14 september 1909 - Oudenburg, 7
mei 1993) en Henry (Oudenburg, 14 september 1909 - Oudenburg, 17 februari 1918), en Georgette (Westkerke, 20 juli
1925 - Oostende, 11 december 2016). Het gezin woonde in
een groot huis in het centrum van Oudenburg (Markstraat
5, nu Marktplein 5).3

Ondertussen kwam ze vanaf 1948 regelmatig als vrijwilligster op het secretariaat van de Vlaamse Katholieke Verpleegstersvereniging (VKVV) in Brussel werken. Deze vereniging
vond haar oorsprong in een plaatselijke groepering van katholieke verpleegsters, die in 1920 in Antwerpen ontstond.5
Dergelijke plaatselijke en provinciale initiatieven hadden
in 1936 geleid tot de oprichting van het VKVV. Het doel
van deze feitelijke vereniging was om de specifieke beroepsbelangen van de katholieke verpleegsters uit het Vlaamse
taalgebied te behartigen.6 Tijdens de bureauvergadering van
17 juli 1948 werd Van Massenhove lid van het dagelijks bestuur. Een half jaar later werd ze aangesteld als algemeen
secretaresse. Ze werd ook nationaal verantwoordelijke van
de Christelijke Syndicale Dienst voor Verpleegsters (CSDV),
die net op dat moment in de schoot van de vereniging was
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Het gezin Vanmassenhove (uiterst links Ghislaine). Brugge, Greta Vanmassenhove.

opgericht, met de bedoeling om de materiële en sociale belangen van de verpleegsters te verdedigen.7 Blijkbaar maakte ze indruk in deze functies, want toen de voorzitster van
de vereniging in 1954 haar mandaat vroegtijdig beëindigde,
werd Van Massenhove - die vanaf dan altijd als ‘juffrouw
Van Massenhove’ werd aangesproken - eerst voorzitster ad
interim en in oktober 1955 voorzitster van de vereniging,
die ondertussen haar naam had veranderd in Nationaal
Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegsters (NVKVV).8
Die afkorting wordt overigens vandaag nog altijd gebruikt,
en het NVKVV is nog steeds de grootste beroepsorganisatie
voor verpleegkundigen. Ze profileert zich nu wel als pluralistisch.

dedigen van de belangen van de katholieke verplegenden
- werd niet gewijzigd, maar Van Massenhove zorgde wel
voor een belangrijke organisatorische wijziging: voortaan
waren niet langer de plaatselijke en gewestelijke afdelingen
(op dat ogenblik 11, maar dit aantal zou tijdens haar voorzitterschap stijgen tot 19) lid van de vereniging, maar wel
de individuele gediplomeerde verplegenden. Ook studenten
konden voortaan aansluiten als aspirant-leden. Kort nadat
de nieuwe vzw tot stand kwam, werd ze bekrachtigd in haar
functie als voorzitster, terwijl de drie beroepsgroepen telkens een ondervoorzitster mochten aanduiden.

Voortdurende aandacht voor de opleiding van
verplegenden

Een eengemaakte beroepsorganisatie

Een ander punt dat sinds het aantreden van Van Massenhove grote aandacht kreeg, was de opleiding van verplegenden. Ze had zichzelf na haar afstuderen ook voortdurend
bijgeschoold: naast de eerder vermelde opleiding tot sociaal assistente in Brussel, volgde ze in Leuven cursussen aan
de Normaalschool voor Verpleegsters-Monitrices in 1951
en aan het Vervolmakingscentrum voor Bedrijfsleiding in
1957-1958. Daarnaast volgde ze ook een aantal opleidingen
in het buitenland: in Vevey (Zwitserland) over eerste hulp
bij ongevallen, in Parijs en Genève over internationale instellingen en in Manchester over nijverheidsverpleegkun-

Een van de prioritaire taken die de nieuwe voorzitster zich
meteen stelde, was het samenbrengen van verpleegsters,
ziekenoppassters (die in 1952 een eigen beroepsorganisatie
hadden opgericht, die wel statutair samenwerkte met het
NVKVV) en vroedvrouwen (die verenigd waren in het Algemeen Vrij Verbond der Vroedvrouwen van België). Uiteindelijk lukte het haar in 1959 deze drie beroepsgroepen
onder te brengen in een vzw. Als gevolg daarvan werd in de
benaming van de vereniging verpleegsters vervangen door
verplegenden. De doelstelling van de vereniging - het ver-
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de. Over datzelfde onderwerp kon ze via een beurs van de
Wereldgezondheidsorganisatie ook een onderzoek doen in
Groot-Brittannië, Noorwegen en Zweden. Het was dus niet
verwonderlijk dat ze veel belang hechtte aan de naschoolse
vorming van verplegenden.

Oprichting van een vervolmakingscentrum en
kaderschool
Ze was dan ook de drijvende kracht achter het Vervolmakingscentrum voor Verplegenden (VVC) dat in 1962 in
de schoot van het NVKVV werd opgericht. Dit centrum
beoogde een regelmatige bijscholing voor gediplomeerde
verpleegsters, verpleegassistenten (de vroegere ziekenoppassters) en vroedvrouwen. Van Massenhove zag in dat de
toekomst van de verpleegkunde in belangrijke mate afhankelijk was van de intellectuele en persoonlijke competenties
van de verplegenden. Het was dan ook niet verwonderlijk
dat ze directrice van het centrum werd en er les ging geven.
Vanaf het schooljaar 1964-1965 werd het VVC uitgebreid
met een kaderschool. Hierdoor konden verplegenden met
verantwoordelijke functies zich verder bekwamen. Gedurende twee jaar kwamen ze drie dagen per maand les volgen. Na het eindexamen kregen ze een officieel studiebewijs,
uitgereikt door het ministerie van Nationale Opvoeding. Op
die wijze werd gezorgd voor de opleiding van het middenkader, met inbegrip van de hoofdverplegenden.9
Naast de opleiding voor kaderpersoneel in ziekenhuizen en
andere verpleeginstellingen werd eveneens een pedagogische opleiding voor lesgevers en een vervolmakingscursus
voor vroedvrouwen georganiseerd.10 In 1978 startte Van
Massenhove ook met navormingscursussen over specifieke
onderwerpen. Nog dat jaar werden bijscholingen georganiseerd over heelkundige verplegingen, over verlammingen
en over prematuriteit. In totaal volgden 520 verplegenden
deze navorming.11 Blijkbaar bestond er dus wel een grote
nood aan bijscholing en wist ze daarop goed te anticiperen.

Ghislaine Van Massenhove als jonge verpleegster. Brugge, Greta Vanmassenhove.

Ook aandacht voor ouder wordende verplegenden

Aandacht voor jonge verplegenden

Als voorzitster hechtte ze niet alleen veel belang aan het
betrekken van jongeren bij het NVKVV, maar was ze ook
bekommerd om de ouder wordende verplegenden. Daarom
richtte ze in 1961 het Erefonds voor op rust gestelde verplegenden op. Ze had immers vastgesteld dat er geen enkele dienst bestond die voor de specifieke problemen van
gepensioneerde, chronisch zieke of gehandicapte verplegenden opkwam. Door de oprichting van het fonds wilde ze
een band creëren tussen verplegenden die wegens leeftijd,
ziekte of invaliditeit op rust waren gesteld. Het NVKVV behartigde hun materiële en sociale belangen, en ging ook hun
individuele noden lenigen door een speciaal daarvoor opgerichte sociale dienst. De leden konden met hun pensioenproblemen ook terecht bij een in de schoot van het NVKVV
opgerichte inlichtingendienst voor pensioenen.13 Godelieve
Perneel, erevoorzitster van de afdeling Brugge, formuleerde
het als volgt: ‘Velen hebben door haar aanmoedigingen en
herzien van het pensioen, een beter en menswaardiger bestaan gekregen.’14

Een andere belangrijke prioriteit tijdens haar voorzitterschap waren de jonge verplegenden. Dit uitte zich in eerste
instantie door een jaarlijkse vergadering met de directies
van de katholieke scholen voor verplegenden, en door de
organisatie van een Nationale Jongerendag in 1957. Deze
leverde onvoldoende resultaten op inzake de aanwerving
van aspirant-leden, en daarom werd vijf jaar later een tweede soortgelijke dag georganiseerd. Uiteindelijk leidde dit
in 1964 tot de oprichting van een Nationale Jeugdraad in
de schoot van het NVKVV. Bedoeling was om een nauwere band te creëren tussen de leerling-verplegenden en het
NVKVV. Hierdoor vonden heel wat leerlingen de weg naar
de vereniging en traden ze toe als aspirant-lid. Tevens werd
actie ondernomen om pas afgestudeerden zo vlug mogelijk
bij de vereniging te laten aansluiten.12 Op die wijze slaagde
Van Massenhove erin om het NVKVV een verjongingsoperatie te laten ondergaan.
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Samenwerking met de neutrale beroepsorganisaties

De lange weg naar het statuut van de verpleegkundige

Het vrijwaren van de christelijke principes bij de uitoefening van het beroep van verplegende was steeds een grote
bekommernis van Van Massenhove. Dit neemt niet weg dat
ze streefde naar een goede samenwerking met de Fédération Nationale des Infirmières Belges (FNIB)/Nationale Vereniging van Belgische Verpleegsters (NVBV), de neutrale
beroepsorganisatie die al in 1922 was opgericht. Ze zag in
dat de belangen van de verplegenden vaak het best gediend
konden worden door het innemen van een gemeenschappelijk standpunt. Daarom stond ze ook positief tegenover
de Algemene Unie der Verpleegsters van België (AUVB),
die in 1952 als overkoepelend orgaan werd opgericht door
het NVKVV, de Franstalige tegenhanger AICB (Association
des Infirmières Catholiques Belges) en de Nederlands- en
Franstalige neutrale beroepsorganisaties. Het voorzitterschap daarvan ging overigens om beurt naar een van de vier
deelnemende organisaties, waardoor Van Massenhove vanaf 1955 om de vier jaar ook voorzitter van de AUVB was.

Het was trouwens in de schoot van de AUVB dat ‘juffrouw
Van Massenhove’ met de verwezenlijking van het statuut
van de verpleegkundige in 1974 het grootste succes uit haar
lange loopbaan ten dienste van de verpleegkunde behaalde.
Om deze verwezenlijking in zijn juiste context te plaatsen,
is het nodig om de voorgeschiedenis ervan te schetsen. In
1957 werden koninklijk besluiten gepubliceerd waardoor
een diploma voor gegradueerde verpleegsters (A1) in het
hoger technisch onderwijs werd gecreëerd, met de bedoeling de opleiding op een hoger niveau te brengen. Daarnaast
werd een brevet voor verpleegassistenten (A2) na twee jaar
in het beroepsonderwijs ingevoerd. Tevens werd, na een
overgangsperiode van drie jaar, een bijkomend derde jaar
ingericht voor de verpleegassistenten, waardoor ze de titel
van gebrevetteerde verpleegster (A2) konden verwerven.
Het NVKVV vreesde dat de strenge toelatingsvoorwaarden en het uitgebreide studieprogramma van het nieuwe
A1-diploma het bestaande tekort aan geschoolde verpleegsters ging vergroten. Van Massenhove eiste daarom dat de
verworven rechten van de voor 1957 gediplomeerde verpleegsters gevrijwaard werden. Onder haar impuls werd
in 1960 effectief een assimilatie tussen de oude en nieuwe
gediplomeerden voorzien, waardoor de verpleegsters van
voor 1957 via een jaar bijkomende opleiding en een examen voor de centrale examencommissie de mogelijkheid
kregen om ook het diploma van gegradueerde verpleegster
te behalen. Mede door haar toedoen ontstond daarop een
beweging voor een eigen verpleegkundig statuut. Deze beweging werd echter eerder afgeremd dan gestimuleerd door
het koninklijk besluit nummer 78 op de uitoefening van de
geneeskunst, dat in 1967 werd gepubliceerd, en waardoor
het verpleegstersberoep onder geneeskundige voogdij werd
geplaatst. Van Massenhove ondervond vrij vlug dat gesprekken en studiewerk niet volstonden om tot resultaat te
komen. In dat verband een opmerkelijke anekdote: een van
de ambtenaren van het ministerie gaf haar de raad om ‘meer
herrie uit te lokken op het publieke forum, als middel om
meer resultaat te bereiken.’17

Bij haar overlijden schreef Céleste De Wilde, algemeen
voorzitster van de beide neutrale beroepsorganisaties, een
opvallende hommage aan Van Massenhove.15 Daarin onderstreepte ze dat beiden - ondanks de soms volledig uiteenlopende persoonlijke opvattingen - op professioneel vlak vaak
op dezelfde golflengte zaten. Ze benadrukte dat Van Massenhove de motor was van de AUVB, in de overtuiging dat
verpleegkundigen er alles bij te winnen hadden om zich te
groeperen en te affirmeren, en zich op die wijze een eigen
identiteit op te bouwen. Ze onderlijnde ook dat Van Massenhove steeds een positieve rol had vervuld in de schoot
van de AUVB, dat ze de oprichtingsconventie van 1952 tussen de vier organisaties altijd getrouw was gebleven, en dat
ze de overeengekomen engagementen op correcte en loyale
wijze had uitgevoerd. De Wilde concludeerde dat de AUVB,
het NVKVV en CICIAMS voor Van Massenhove organisaties waren die ze ‘als instrumenten met finesse betokkelde
om de verpleegkundigen en het verpleegkundig beroep te
promoveren.’16

Het was een raad die ze de daaropvolgende jaren ter harte
nam, en die nog gestimuleerd werd doordat ze in 1968 als
vrijgestelde voor het NVKVV en de AUVB ging werken. Zo
werd onder haar impuls in 1969 door leden van de AUVB
een enquête afgenomen in ziekenhuizen, waarbij aan geneesheren-specialisten werd gevraagd om schriftelijk te bevestigen waaruit de reële activiteiten van de verplegenden in
hun instellingen bestonden. Uit de resultaten bleek duidelijk dat vele handelingen, die volgens het koninklijk besluit
nummer 78 uitsluitend behoorden tot de uitoefening van
de geneeskunst, werden overgelaten aan verplegenden. Zo
werd meteen het bewijs geleverd van een bestaande leemte
in de wetgeving die niet aangepast bleek aan de werkelijkheid.
Ghislaine Van Massenhove bij de ondertekening van de statuten van de
vzw NVKVV in 1959. Leuven, KADOC.
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Ghislaine Van Massenhove (centraal) als voorzitster van de Staten-Generaal van de Verpleegkunde in 1971. J. Renders. Leuven, KADOC.

Academiën van Geneeskunde een aantal handelingen die
nog steeds tot de geneeskunde behoorden, zouden toewijzen aan de verpleegkundigen; dat ziekenhuizen geen technische hulpprestaties zouden laten verrichten door personen die niet in het bezit waren van het vereiste diploma of
brevet; dat een ernstige studie zou gemaakt worden van de
normen voor het verplegend personeel, die zouden toelaten
om kwaliteitsverpleging aan te bieden; dat de kwaliteit van
de verzorging niet langer zou moeten wijken voor economische motieven; dat de kaderfunctie in de verpleging als
dusdanig zou erkend worden; dat alle verpleegkundigen
bereid zouden zijn een grotere verantwoordelijkheid op te
nemen; dat de verpleegkundigen de verantwoordelijkheid
voor het uitvoeren van de verpleging zouden krijgen; en dat
de verpleegkundigen ook medezeggenschap op alle niveaus
zouden verwerven.

Een eisen- en actieprogramma
De AUVB reageerde op 27 september 1969 met de organisatie van een Nationale Informatiedag in het Congressenpaleis in Brussel, waaraan werd deelgenomen door 1500
verplegenden, en waarop Van Massenhove een uitvoerig
pleidooi hield voor een beroepsstatuut.18 Omdat dit de
enige bewaarde tekst van een toespraak van haar over dat
verpleegkundig statuut is, wordt dieper ingegaan op de
inhoud ervan. Ze verwees eerst naar de wet van
15 november 1946, waardoor de titel van verpleegster werd
beschermd. Dit impliceerde echter geen bescherming van
de uitoefening van het beroep. Van Massenhove merkte op
dat ze er toen als jonge verpleegster van overtuigd was dat
die wettelijke bescherming vlug zou volgen, maar dat het 23
jaar later nog steeds niet het geval was. Het eerder vermelde koninklijk besluit nummer 78 kon hierin volgens haar
verandering brengen door de lijst van toevertrouwde
handelingen en technische prestaties te bepalen en aan de
verpleegsters te delegeren. Ze onderstreepte dat de AUVB
daarbij een verantwoorde verpleging als doelstelling vooropstelde, maar stelde ook vast dat minister van Volksgezondheid Louis Namèche in een brief van 13 maart 1969
had gestipuleerd dat een aantal handelingen enkel door geneesheren mochten uitgevoerd worden.

Aan dit achtvoudig eisenprogramma koppelde Van Massenhove een actieprogramma. Daarin riep ze alle verpleegkundigen op om voortaan het kenteken te dragen dat overeenstemde met hun diploma. Op die wijze hoopte ze dat
de kwaliteit van de verpleging door het grote publiek zou
gekend zijn. Tevens kondigde ze aan dat de AUVB meteen
na de informatiedag een brief zou richten aan de bevoegde
minister, waarin hem uitdrukkelijk zou gevraagd worden de
lijsten, die de Hoge Raad voor het Verplegingswezen van
de aan verpleegkundigen toe te vertrouwen handelingen en
technische prestaties aan hem ging voorleggen, onmiddellijk over te maken aan de Academiën voor Geneeskunde

Omwille van dit onbevredigend antwoord van de bevoegde minister stelde Van Massenhove een aantal eisen: dat de
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Organisatie van de Week van de Verpleegkunde

en aan te dringen op de goedkeuring ervan. Tot slot onderstreepte ze nogmaals dat de AUVB wilde komen tot een
beroepsstatuut voor verpleegkundigen, ‘de enige waarborg
voor een normale verdere ontwikkeling van ons beroep.’19

In de jaren zeventig zocht Van Massenhove eveneens naar
een manier om de identiteit van de verpleegkundigen te benadrukken en om tegelijkertijd ook het beroep (nog) meer
te introduceren bij de bevolking. Daarom werd in 1975 voor
het eerst de Week van de Verpleegkunde georganiseerd, een
week die overigens vandaag nog steeds jaarlijks wordt georganiseerd. Daarbij werd iedere dag een dubbelprogramma
van lezingen en activiteiten aangeboden, om op die wijze
tegemoet te komen aan de groeiende specialisaties in de
verpleegkunde. Het bleek meteen een schot in de roos: 6020
verpleegkundigen namen deel aan deze eerste week. Drie
jaar later was het aantal deelnemers gegroeid tot 8375.24

‘Geestelijke moeder’ van het statuut van de
verpleegkundige
Omdat het eisenprogramma en het actieprogramma niet
meteen concrete resultaten opleverden, werd vanaf dan onder impuls van Van Massenhove toenemende druk uitgeoefend op de geneesheren en op minister van Volksgezondheid Louis Namèche en zijn opvolgers Léon Servais en Jos
De Saeger (alle drie christendemocraten). In februari 1971
organiseerde de AUVB een Staten-Generaal van de Verpleegkunde op de Heizel, waar Van Massenhove andermaal
een vurig pleidooi hield voor het beroepsstatuut. Aansluitend hielden 17 000 verplegenden een betoging in Brussel,
de grootste manifestatie uit de geschiedenis van de verpleegkunde in België en een eerste uiting van de latere ‘witte
woede’.20 Ter aanvulling van de eerder vermelde anekdote:
de ambtenaar die Van Massenhove ertoe had aangezet om
op meer luidruchtige wijze actie te voeren, probeerde haar
nu te overtuigen om het wat kalmer aan te doen.21 Ze gaf
daaraan echter geen gevolg. Uiteindelijk leidde dit tot de wet
van 20 december 1974 op de uitoefening van de verpleegkunde, waarin deze uitoefening duidelijk werd omschreven
en waardoor de verpleegkundigen eindelijk hun statuut kregen. Dit was voornamelijk de verdienste van Van Massenhove, die zonder overdrijven bestempeld kan worden als de
‘geestelijke moeder’ van dit statuut, dat de uitoefening van
de verpleegkunde wettelijk beschermde. De wet van 1974 is
ook vandaag nog altijd richtinggevend voor het werk van de
verpleegkundigen.

Voorzitster van een nieuwe raad en
adviesorgaan
Van Massenhove bleef in de daaropvolgende jaren ook
nauw betrokken bij de uitvoering van deze wet. Ze werd
voorzitster van de Nationale Raad voor Verpleegkunde die
in oktober 1975 werd opgericht. De raad boog zich vooral
over de opleiding van de verpleegkundigen en de uitoefening van het verpleegkundig beroep. Dit waren onderwerpen die haar nauw aan het hart lagen en die voordien onder
de bevoegdheid van de Hoge Raad voor het Verplegingswezen vielen. De raad stond ook achter haar idee dat de
persoonlijkheidsvorming van verpleegkundigen minstens
even belangrijk was als hun technische opleiding.22 Naast de
nieuwe raad werd ook een adviesorgaan opgericht, de Technische Geneeskundige Commissie, waarvan Van Massenhove eveneens voorzitster werd. Deze commissie moest de
uitvoeringsbesluiten van de wet van 1974 voorbereiden. Dat
was geen gemakkelijke opdracht, en het lag zeker niet aan
haar inzet dat dit werk nog niet afgerond was op het ogenblik van haar overlijden.23 De uitvoeringsbesluiten zouden
er overigens pas komen door de koninklijke besluiten van
11 maart 1985 en 18 juni 1990.

Ghislaine Van Massenhove in 1978. Fiet de Weijer. Brussel, Geneeskundig Magazine.

‘Verpleegkunde is een roeping’
In 1978 verscheen in het tijdschrift Geneeskundig Magazine
onder de titel ‘Verpleegkunde is een roeping’ het enige interview dat van haar bekend is.25 Daarin stond ze uiteraard
stil bij het belang van de wet van 1974. Deze wet betekende volgens haar dat verpleegkundigen voortaan gerechtigd
zouden zijn om binnen de perken van hun beroep autonoom beslissingen te nemen en dat ze mochten handelen
naar eigen inzicht en geweten, zonder zich in alles een verlengstuk van de geneesheer te voelen. Ze onderlijnde dat de
verpleegkundige nu naast de geneesheer stond, en niet meer
eronder, en daardoor een eigen identiteit had verworven.
Daarnaast benadrukte ze dat een katholieke verpleegkundige zich bij de uitoefening van het beroep moest laten leiden
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door de beginselen van de katholieke kerk. In dat verband
verwees ze naar een aantal actuele ethische problemen abortus, euthanasie, orgaantransplantaties - waarbij deze
beginselen richtinggevend waren. Tot slot onderstreepte ze
in het interview dat roeping - een woord dat toen al uit de
mode was - voor haar nog steeds de hoeksteen van de verpleegkunde was. Wie niet tot de verpleegkunde geroepen
werd, kon volgens haar geen goede verpleegkundige zijn.
Ze vond het onvoorstelbaar dat een verpleegkundige goede
verpleegkunde kon bedrijven zonder de overtuiging bezig
te zijn met iets wat een intrinsieke morele waarde bezat, die
het allemaal de moeite waard maakte. Van Massenhove: ‘En
daarom: een verpleegkundige zonder roeping houdt het in
dit beroep niet uit of gaat eraan kapot.’26

belangrijke rol speelden in de ontwikkelingen die het
beroep had meegemaakt, en dat via hun acties verpleegkundigen medezeggenschap hadden verworven bij de
besprekingen die tijdens de voorgaande jaren over het
beroep werden gevoerd.28

Ghislaine Van Massenhove. Leuven, KADOC.

Haar visie op de rol van een katholieke beroepsorganisatie

Algemeen secretaresse en voorzitster van de
internationale beroepsorganisatie CICIAMS

Haar visie op de rol van het NVKVV voor de verpleegkundigen kwam ook uitvoerig aan bod in een artikel dat ze in
datzelfde jaar publiceerde in Hospitalia, het driemaandelijks
tijdschrift van het Verbond der Verzorgingsinstellingen.27
In deze tekst formuleerde Van Massenhove een antwoord
op de vraag of een katholieke beroepsorganisatie als het
NVKVV nog van deze tijd was. Volgens haar was dat zeker
het geval. Een verpleegkundige kon in het NVKVV datgene vinden waaraan een katholieke gelovige behoefte had bij
de uitoefening van het beroep: begeleidende informatie en
advies, en gewetensvorming om in alle omstandigheden de
juiste houding aan te nemen. Ze vond het ook belangrijk dat
verpleegkundigen de volgens haar echte (katholieke) waarden konden blijven onderscheiden in een geseculariseerde
en gelaïciseerde wereld en in een beroep dat werd bedreigd
door een groeiende ontmenselijking. Ze besloot het artikel
met te onderlijnen dat de beroepsorganisaties in België een

Ondertussen had ze zich vanaf de jaren vijftig ook geëngageerd in de schoot van het Comité International Catholique
des Infirmières et Assistantes Médico-Sociales (CICIAMS).
Deze internationale katholieke beroepsorganisatie werd na voorbereidende gesprekken vanaf 1928 - in 1933 officieel
opgericht. Van Massenhove nam in 1954 voor het eerst deel
aan het internationaal congres in Quebec en zou tot 1980
aanwezig zijn op alle internationale en regionale congressen van CICIAMS. Ze was zestien jaar algemeen secretaresse en werd tijdens het internationaal congres in Abidjan
in 1978 tot voorzitster verkozen. Ze zette zich sterk in voor
deze internationale vereniging en wilde op die manier haar
bijdrage leveren om verpleegkundigen die over de hele wereld in een christelijke geest werkten, samen te brengen en
te bemoedigen.29 In de gelegenheidstoespraak bij haar verkiezing tot CICIAMS-voorzitster drukte ze het als volgt uit:
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‘Wat ons regelmatig samenbrengt, hier of elders, is naar
ik meen, de fundamentele bekommernis om ‘nog beter te
doen’, te verbeteren wat reeds bestaat, verder te gaan op de
weg naar een soms moeilijk te bereiken doel, in één woord
naar vooruitgang.’30 Ook tijdens haar toespraak op het regionaal congres van CICIAMS in Panama op 11 februari 1980
onderstreepte ze de betekenis van dergelijke bijeenkomsten:
‘Een CICIAMS-gebeuren kan niet beschouwd worden als
een geïsoleerd gebeuren; al onze internationale ontmoetingen evenals onze regionale, zijn gelegenheden tot uitwisseling van opgedane ervaringen, van professionele kennis,
van warme vriendschap, van het in contact komen met andere culturen, andere godsdiensten en levensgewoonten.
Deze ontmoetingen geven ons de mogelijkheden tot het
uitdiepen van onze opvattingen omtrent de rol welke wij
als verpleegkundigen te vervullen hebben in de wereld van
vandaag, in de gezondheidszorg van onze landen en in de
kerk.’31 Na haar overlijden schreef Ali Bronswijk, internationaal penningmeester van CICIAMS: ‘Het is voornamelijk
aan de inzet van mw. Van Massenhove te danken dat in vele
ontwikkelingslanden katholieke beroepsorganisaties voor
verpleegkundigen werden opgericht en dat deze jonge organisaties zich gesteund wisten door hun lidmaatschap van
CICIAMS.’32

werk ten dienste van de verpleegkunde. Hugo De Ridder,
redacteur bij het dagblad De Standaard, noemde haar in
zijn in memoriam een ‘bezielster met dossierkennis’.35 De
Ridder verwees in zijn artikel naar een beeld dat hem was
bijgebleven: met een enquête in de hand wilde ze in 1971
de artsenkamers ervan overtuigen dat de artsen de lijst van
zogenaamde toevertrouwde handelingen moesten goedkeuren, zodat de verpleegkundigen een wettelijke bescherming zouden genieten voor handelingen die ze tot dan eigenlijk onwettelijk uitoefenden. De artsenleiders hadden op
voorhand gesproken over ‘la biche catholique’, de katholieke
hinde, die ze in een handomdraai zouden buitenwerken. Na
vier uur vergaderen kwam Van Massenhove met een brede
glimlach naar buiten: de artsen vonden haar voorstel bespreekbaar en enkele maanden later was er een akkoord.

Eerbetoon in een speciaal nummer van het
NVKVV-tijdschrift
In het speciaal nummer van het NVKVV-tijdschrift
Verpleegkundigen en Gemeenschapszorg, dat in april 1980
verscheen, schetsten meerdere auteurs een beeld van de
overledene. Godelieve Perneel, erevoorzitster van de afdeling Brugge, noemde haar ‘de spreekbuis die met kennis van
zaken en gezag optrad, overal waar over problemen van het
beroep gesproken werd.’36 Hilde Stoffelen, voorzitster van de
afdeling Antwerpen (en in 1983 opvolgster van Van Massenhove als nationaal voorzitster) wees op haar betekenis
voor het NVKVV: ‘Uw ‘Motorkracht’ gaf de stoot tot 19
plaatselijke afdelingen, tot een goede en volledige informatie van beheerraad en bestuursleden, tot weken van bijscholing voor elke tak van zorgenverstrekking, tot werkgroepen
voor verplegenden van elke specialiteit, zonder de morele
en christelijke visie te vergeten. Uw vastberadenheid was de
aanleiding tot de Staten-Generaal op 25 februari 1971 opdat wij waardige verplegenden zouden kunnen zijn dankzij
ONS - maar eigenlijk UW STATUUT.’37 De al eerder geciteerde Céleste De Wilde, voorzitster van de neutrale beroepsorganisaties, wees eveneens op haar rol als bezielster
van dat statuut. Vanuit haar jarenlange samenwerking met
Van Massenhove vermeldde ze een aantal typische persoonlijkheidskenmerken van de NVKVV-voorzitster: ‘In de ongelooflijk vele vergaderingen op alle niveaus, hetzij als voorzitster, hetzij als werkend lid, hetzij als gevraagd expert of
noem maar op, wist zij steeds te bereiken dat men naar haar
luisterde, dat men haar als een volwaardige gesprekspartner
aanvaardde. Opgeven deed zij nooit. Wel voelde zij intuïtief aan wanneer zij de zaken een tijdje moest laten betijen.
Blijkbaar lag haar grote kracht, naast haar professionele deskundigheid, in een combinatie van beminnelijkheid, zachte
doordrijvendheid die zelfs kon gaan tot onbuigzaamheid
wanneer het voor de goede zaak was. (…) Een ander belangrijk facet van haar persoonlijkheid was haar voorzichtigheid
en gematigdheid, zij liet zich niet vlug overdonderen, noch
door een onverwachte woordenvloed, noch door een plotse
oprisping van dadendrang, zij wist de zaken te relativeren
en naar hun juiste waarde te schatten zonder ze nochtans
te verwaarlozen. Niettegenstaande haar organisatorische
talenten en theoretische kennis, bleef zij praktisch en rea-

Overlijden op 17 februari 1980
Haar overlijden kwam er overigens meteen na haar terugkeer van het CICIAMS-congres in Panama. Op 17 februari
1980 ging ze vanuit Zaventem eerst nog langs het NVKVV-secretariaat in Brussel, om daarna samen met NVKVV-proost kanunnik Jacques Van Craenenbroeck naar
Bredene te rijden. Door een ongeval ter hoogte van Aalter
lieten ze allebei het leven. Haar uitvaartplechtigheid vond
plaats op 23 februari 1980 in de parochiekerk Sint-Theresia in Bredene, waar ze ook werd begraven (haar graf is na
afloop van de vergunning verdwenen). In zijn homilie onderstreepte E.H. Faes, proost van de NVKVV-afdeling van
Aalst-Dendermonde, haar geestdrift voor de verpleegkundigen die ze diep in haar hart droeg en die ze altijd wilde
bemoedigen.33 In haar afscheidsgroet onderstreepte NVKVV-ondervoorzitster M. Beevers dat ‘juffrouw Van Massenhove’ aan de verpleegkundigen een geest van solidariteit en
enthousiasme had gegeven. Beevers wees ook op haar jarenlange strijd voor het statuut van de verpleegkundige, op het
feit dat ze het NVKVV had uitgebouwd tot een ware ontmoetingsplaats voor alle verpleegkundigen, op de oprichting van het Vervolmakingscentrum voor Verplegenden,
op de organisatie van de Week van de Verpleegkunde en op
haar realisaties in de schoot van CICIAMS. Ze besloot met
een dankwoord ‘voor uw alom aanwezige en stimulerende
werking, waardoor u de verpleegkunde meer gerespecteerd
en de verpleegkundige meer gewaardeerd maakte.’34

‘La biche catholique’
Meteen na haar overlijden werd de lof gezongen over haar
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‘Ze gaf een ruggengraat aan het NVKVV’

listisch zowel op het vlak van de beroepsuitoefening als op
het vlak van de opleiding van de verpleegkundigen.’38 Ook
Piet De Schouwer, die eerst als directeur-generaal van het
ministerie van Volksgezondheid en daarna als kabinetschef
van de minister van Volksgezondheid vaak met haar had
samengewerkt, loofde haar inzet en dynamisme. Hij wees
eveneens op haar jarenlange inzet voor het statuut van de
verpleegkundige. De Schouwer besloot zijn getuigenis met
deze woorden: ‘Ghislaine Van Massenhove heeft veel op
gang gebracht. Haar initiatieven verderzetten overstijgt veruit de capaciteiten van één persoon. Dit is zeker de hoogste
lof die Ghislaine Van Massenhove kan worden gebracht.’39

Ook Marc Dupon is ervan overtuigd dat ‘juffrouwVan Massenhove’ een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de naoorlogse verpleegkunde. Dupon werkte vooral met haar samen voor de organisatie van de Week van de
Verpleegkunde, maar ze hadden al vroeger kennis gemaakt.
‘Ik leerde haar kennen in 1971, toen ik als pas afgestudeerd
psychiatrisch verpleegkundige actief was in de afdeling
Roeselare-Tielt-Ieper-Poperinge van het NVKVV. Onder
invloed van de studentenrevoltes op het einde van de jaren
zestig liet ik me kritisch uit tegenover de werking van de
afdeling: ik vond dat het NVKVV te veel een zaak van religieuzen en juffrouwen was en dat mannelijke verpleegkundigen te weinig kansen kregen, en schreef daarover een brief
naar Van Massenhove. Ze antwoordde dat ik dan maar zelf
verantwoordelijkheid moest opnemen en mijn kandidatuur
als voorzitter van de afdeling stellen. Zo werd ik in 1971 eerder onverwacht verkozen, en leerde ik haar beter kennen.
Ze was een zeer krachtige en gedistingeerde vrouw, die een
ruggengraat gaf aan het NVKVV. Ik was onder de indruk
van haar pleidooi voor voortdurende vorming waardoor ze
ervoor zorgde dat de verpleegkunde in België op een hoger
niveau werd getild. In 1973 ging ik zelf de kaderschool volgen en daarbij heb ik zeer veel van haar geleerd. Ze had ook
goede contacten op beleidsvlak, wat zeer nuttig bleek bij
haar jarenlange inzet voor het statuut van de verpleegkundige. In 1975 betrok ze me als West-Vlaming zeer nauw bij de
organisatie van de eerste Week van de Verpleegkunde, die
in het Kursaal van Oostende werd georganiseerd, en waar
ik vandaag nog steeds bij betrokken ben. Ze had een grote
dossierkennis waardoor ze op alle niveaus respect afdwong.
Ze zorgde ervoor dat ze in alle voor de verpleegkundigen relevante organisaties en raden aanwezig was, waar ze dan het
standpunt van het NVKVV met vuur kon verdedigen. Haar
verdiensten voor het beroep zijn dan ook zeer groot, maar
als ik haar in een zin zou moeten omschrijven zou ik haar dé
vrouw achter het statuut van de verpleegkundige noemen,41

‘Ze wist zeer goed wat ze wou’
Hoe wordt meer dan 40 jaar na het overlijden van Van
Massenhove over haar geoordeeld? Voor een antwoord op
deze vraag werden een aantal bevoorrechte getuigen gecontacteerd die nauw met haar samengewerkt en/of haar
goed hebben gekend. Michel Foulon (van 1991 tot 2014 algemeen coördinator van het NVKVV) maakte kennis met
‘juffrouw Van Massenhove’ toen hij in 1972 de tweejarige
pedagogische opleiding voor leerkrachten verpleegkunde
volgde bij het NVKVV en dus ook les van haar kreeg. Na
het eerste jaar van de opleiding werd hij door haar uitgenodigd op het NVKVV-secretariaat in Brussel. ‘Ik had er
geen idee van waarover ze me wilde spreken. Blijkbaar had
ik een goede indruk nagelaten want ze vroeg me of ik monitor bij het vervolmakingscentrum wilde worden. Ik werkte
toen als sociaal verpleegkundige in Tienen, maar besloot
toch om in te gaan op haar vraag. Opleiding was een van
haar stokpaardjes en in de daaropvolgende jaren werkten
we nauw samen om de zowel de pedagogische als de kaderopleiding verder uit te breiden, en op die wijze ook in
te spelen op de groeiende specialisaties in de verpleegkunde. Op het ogenblik dat ik in december 1973 werd aangeworven, was ze volop bezig met haar strijd voor het statuut
van de verpleegkundige, waarin ze een beslissende rol heeft
gespeeld. Daarbij wilde ze bewijzen dat verpleegkundigen
in staat waren belangrijke verantwoordelijkheden op te nemen. Het is duidelijk dat Van Massenhove - samen met dokter De Schouwer - op dat punt de regie in handen had. In
haar contacten met artsen en met beleidsverantwoordelijkheden was ze diplomatisch, maar ze wist ook zeer goed wat
ze wou. Hiertoe zocht ze medestanders, bouwde ze een sterk
netwerk uit, bracht ze mensen bij mekaar. Zo slaagde ze erin
alle katholieke verpleegstersscholen mee te krijgen. Ze was
ook begaan met ethische problemen als euthanasie en abortus, en vond het belangrijk dat katholieke verpleegkundigen
zich daarbij lieten leiden door de kerkelijke leer op dat vlak.
Voor haar was het beroep een roeping: verpleegkundigen
moesten met hart en ziel zorgen voor kwetsbare mensen en
daarbij van binnenuit geroepen worden. Ze vond het ook
uiterst belangrijk dat verpleegkundigen medezeggenschap
kregen op alle niveaus, dus zowel op nationaal beleidsvlak
als op het beleid van de instellingen waarvoor ze werkten.
Haar verwezenlijkingen op dat vlak zijn blijvend en de huidige generatie verpleegkundigen plukt daar nog steeds de
vruchten van.’40

‘Ze kreeg ook kritiek’
Een andere stem is deze van Mieke Grypdonck. Ze leerde
Van Massenhove kennen als medewerkster van het Centrum voor Ziekenhuiswetenschappen van de Leuvense
universiteit, waar ze de eerste hoogleraar verpleegkunde in
België werd. Ze is ook lovend over Van Massenhove maar
maakt tegelijkertijd enkele kritische bedenkingen. ‘Van
Massenhove heeft zeker veel voor de verpleegkunde betekend en haar rol bij de totstandkoming van het statuut kan
niet onderschat worden. Tegelijkertijd kreeg ze ook kritiek.
Zo vond Juliette Van der Schueren, directrice verpleging
van het Sint-Rafaëlziekenhuis in Leuven, dat de opleiding
tot hoofdverpleegkundige van het vervolmakingscentrum
van het NVKVV niet voldeed aan de actuele noden. Een
aantal hoger opgeleide verpleegkundigen raakten ook ontmoedigd omdat ze moeilijk voet aan de grond kregen in het
NVKVV. Ze vonden het een wat oubollige organisatie. Het
idee van Van Massenhove was volgens mij niet dat van een
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geëmancipeerde verpleegkunde maar van een gehoorzame
verpleegkunde, die naadloos aansloot bij wat katholieke zorginstellingen nodig hadden om hun roeping te vervullen, en
die volgzaam bleef tegenover het kerkelijk leergezag. Ik heb
ook meegemaakt dat ze de andere beroepsverenigingen - de
neutrale Vlaamse die veel kleiner was, maar ook de grotere
katholieke en neutrale aan Franstalige kant - gewoon dicteerde wat ze moesten zeggen, vanuit het gezag dat ze had
via de overkoepelende AUVB. Met het Centrum voor Ziekenhuiswetenschappen was de relatie koel maar constructief. Wellicht was ik meer dan de andere medewerkers van
het centrum geneigd tot een uitnodigende houding. Dat
had er ook mee te maken dat ik tijdens mijn studieverblijf in
de Verenigde Staten erg bewust was geworden van de rol die
beroepsorganisaties voor verpleegkundigen konden spelen.
In die zin stond ik positief tegenover de werking van het
NVKVV, waarvan ik lid was, en waarin Van Massenhove
zeker een belangrijke rol heeft gespeeld.’42

Meest in het oog springend was haar jarenlange inzet voor
het statuut van de verpleegkundigen dat eind 1974 tot stand
kwam. Een schaduwzijde daarbij is wel dat bij haar overlijden de uitvoeringsbesluiten nog niet waren gepubliceerd,
ook al had ze zich daarvoor blijvend ingezet. Zeer belangrijk waren ook haar inspanningen voor de opleiding van
een verpleegkundig middenkader, en voor pedagogische en
gespecialiseerde bijscholingen. Daarbij moet wel opgemerkt
dat de naschoolse vorming van verpleegsters al sinds het
einde van de Tweede Wereldoorlog - dus lang voor ze hiervoor een centrum en kaderschool oprichtte - een grote prioriteit was voor het NVKVV. Door de dominante positie van
het NVKVV in de AUVB kon ze meestal haar standpunten doordrijven, vaak zonder enige vorm van tegenspraak.
Daarbij streefde ze wel naar een goede verstandhouding
met de neutrale beroepsorganisaties. Ze nam talrijke initiatieven om de werking van het NVKVV te verbreden, door
meer plaatselijke afdelingen op te richten en jonge en mannelijke verpleegkundigen aan te trekken. Ze speelde ook een
belangrijke rol op internationaal vlak door haar functies als
algemeen secretaresse en daarna voorzitster van de internationale katholieke beroepsorganisatie CICIAMS. Door
haar engagementen in het NVKVV, de AUVB en CICIAMS
slaagde ze erin de verpleegkunde zowel in het naoorlogse
België als internationaal op de kaart te zetten en op een hoger niveau te tillen. Haar leven ten dienste van de verpleegkunde heeft het beroep een duidelijker identiteit, een groter
aanzien en een beter wetgevend kader geschonken.

Ze was ook in familiaal verband een leiderstype’
Hoe was Van Massenhove in familiaal verband? Haar nicht
Greta - dochter van haar oudere broer Gerard - geeft daarop een antwoord. ‘Ze was een geboren leiderstype, zowel in
de familie als daarbuiten. Samen met mijn grootmoeder en
tante Judith woonde ze in een villa in Bredene, maar ze verbleef er enkel in het weekend want tijdens de week woonde
ze in een appartement boven het NVKVV-secretariaat in
Brussel. Dat weekend was voor haar heilig. Dan konden
we met de familie niet op bezoek in Bredene. Ze was daar
dan vaak met Jeanne Marie Raeymaekers, algemeen secretaresse van het NVKVV, en met kanunnik Jacques Van
Craenenbroeck, de NVKVV-proost. Die werden als familie
beschouwd. In het bijzijn van derden kende ze geen familie. Ze was dan altijd ‘juffrouw Van Massenhove’. Ze was erg
autoritair en recht door zee, maar haar grote gedrevenheid
maakte veel goed. Ze hield van deugdelijkheid, zonder al te
veel franjes of poespas. De enige uitspatting die ik me van
haar herinner, was de kleine Mercedes Sport waarmee ze
een tijdje rondreed. We zagen haar zeer weinig en wanneer
dat wel het geval was, werden we door haar gekeurd. We
kregen nooit knuffels of complimenten. Ik herinner me ook
nog dat er met Kerstmis altijd een groot familiefeest was,
waarbij we eerst soep met balletjes en gebraad met kroketten kregen, en daarna met de kaarten speelden. Haar impact
op de familie was groot, maar we waren toch fier op wat
tante Ghislaine voor de verpleegkundigen verwezenlijkte.’43

Wat is de betekenis van Van Massenhove voor
de verpleegkunde in België?
Tot besluit wordt gepoogd de betekenis van Ghislaine Van
Massenhove voor de verpleegkunde in België te evalueren.
Ze is - samen met Jeanne Hellemans, de eerste voorzitster
van zowel de neutrale als van de Vlaamse katholieke beroepsorganisatie, en zuster Jules-Marie Heymans, directrice van de Normaalschool voor Verpleegsters-Monitrices in
Leuven - ongetwijfeld een van de drie invloedrijkste personen in de geschiedenis van de verpleegkunde in België.

Ghislaine Van Massenhove. Leuven, KADOC.
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Ghislaine Van Massenhove (links van de koningin) bij het bezoek van koningin Fabiola aan het NVKVV-congres in 1965.
Photo Congres. Leuven, KADOC.

Een Ghislaine Van Massenhove-straat in
Oudenburg?
Volgens dokter Paul Van den Bon, medisch raadgever en lid
van het dagelijks bestuur van het NVKVV, ging ze tussen
haar drukke werkzaamheden graag verpozen in haar geboortestreek om er opnieuw energie op te doen.44 Ze verbleef
tijdens de weekends meestal in Bredene, waarnaar ze samen
met moeder en haar zus Judith vanuit Oudenburg was verhuisd na het overlijden van haar vader. Haar hele leven bleef
ze dus gehecht aan haar geboortestreek. Zou het dan ook
niet te overwegen zijn dat het stadsbestuur van Oudenburg,
in het kader van de Meer vrouw op straat-campagne die in
2019 werd gelanceerd, een straatnaam in haar geboortedorp
zou toewijzen aan ‘juffrouw Van Massenhove’, als eerbetoon
aan haar leven ten dienste van de verpleegkunde?
81
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