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HETWIT-GELE KRUIS, 1937-2007 

SophieNaré 

Dit boek behandelt de geschiedenis van het Wit-Gele Kruis, dé vereniging voor thuisverpleging in 
Vlaanderen. De organisatie maakte in haar geschiedenis een aanzienlijke evolutie door. In dit 
boek valt te lezen hoe ze ontstond, groeide en zich over het hele land uitbreidde. Ook 
veranderingen in haar organisatorische structuur en werking, vaak onder invloed van evoluties in 
de verpleegkunde en de geneeskunde, worden uitgeklaard. De opkomst van de "mondige patiënt" 
en de wijze waarop diensten voor thuiszorg gaan samenwerken, wordt uit de doeken gedaan. 
Het boek beschrijft niet de volledige evolutie van de thuisverpleging, maar biedt daartoe wel een 
aantal bouwstenen. Er blijft echter stof voor verder onderzoek: de voorgeschiedenis van de 
thuisverpleging, de lokale inbedding van thuiszorg en thuisverpleging, de invloed van 
maatschappelijke veranderingen (instelling van de sociale zekerheid, besparingen in 
gezondheidszorg ... ) en hoe de thuisverpleging in België evolueerde van die in andere Europese 
landen. 

Een sympathiek boek dat aangenaam leest met verhelderend interessant fotomateriaal. 

ISBN 9789078192055 
Wit-Gele Kruis van Vlaanderen/ KADOC-K.U.Leuven, 2007. 

RATHKAMP-Herinneringen aan een bijzondere onderneming in de Oost 1815-1958 

A. van der Klaauw / A.I. Bierman 

Dit boek, dat vooral een mooi fotoboek is, vertelt de oprichting en de verdere uitbreiding van de 
oudste Nederlands-! ndische apotheek op Java. 
Het ontstaan van de firma dateert uit het jaar 1817, kort na het beëindigen van het Engels 
tussenbestuur op Java, wanneer de eerste apotheek opgericht wordt, die "Rijswijksche Apotheek'' 
genoemd wordt. 
In het jaar 1865 werd uit de apotheek de firma Rathkamp gevormd, die zich in de loop der tijden 
heeft ontwikkeld tot de grootste importeur van farmaceutische en chemische preparaten in 
Nederlands-! ndië. 
De Indonesische overheid neemt in 1958 de firma, met zijn 17 filialen, over. 

Aan de hand van archiefteksten en talloze merkwaardige foto's verneemt de lezer heel wat over het 
leven van de pionierapothekers in de Oost. 

Info: Commissie voor de geschiedenis van de Farmacie KN MP, Postbus 30460, 
2500 GL Den Haag. geschiedenis@knmp.nl 

ISBN 978-90-70605-85-8 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 2007 
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