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2. 1. 

Een naam van waarde 
Van gasthuis tot medisch centrum 

Nog altijd heeft 6% van de ziekenhuizen het woord ‘gasthuis’ in de naam. Dit begrip is in de 

middeleeuwen ontstaan toen broederschappen die zich wijdden aan de zeven werken van  

barmhartigheid, huizen stichtten om vreemdelingen die het stadsbestuur liever de stad uitwerkte 

(zoals weggelopen lijfeigenen, bannelingen of oorlogsslachtoffers, maar ook pelgrims) tijdelijk gastvrij 

te herbergen, te voeden en te laven.  

 

Na verloop van tijd ontwikkelden de gasthuizen zich tot plaatsen waar ook bejaarden en zieken een 

langere tijd onderhouden en verpleegd konden worden. Dat gebeurde door goedkope ongeschoolde 

leken, zogenaamde  ‘oppassers’ en ‘oppasseressen’. Geleidelijk werd de zorg uitgebreid en  

ontstonden gasthuizen voor verschillende doelgroepen terwijl tegelijkertijd het aantal herbergen in de 

steden groeide. De hotelfunctie van gasthuizen werd steeds minder belangrijk.  

 

In de 17
e
 eeuw deed in een aantal gasthuizen de chirurgijn zijn intrede, een vak dat was  

voortgekomen uit het werk van de barbier. In het gastenhuis kreeg de chirurgijn zijn eigen verband-

zaal waar hij tijdens operaties geassisteerd werd door zaalknechts of zaalmeiden. 
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Gasthuizen werden gewoonlijk naar de  

beschermheilige van de broederschap of het 

klooster genoemd. Nog steeds is deze waarde 

in veel ziekenhuisnamen bewaard gebleven.  

 

Van de vernoemingen in  

ziekenhuisnamen (bijna 65% van het aantal 

ziekenhuisnamen betreft een vernoeming), is 

26% religieus.  

De grootste groep vernoemingen is  

topografisch van aard, nl 60%, de overige 

14% betreft historische vernoemingen. 

 

 

Toen de ontwikkelingen in de wetenschap  in de 19
e
 eeuw een vlucht namen, 

ontwikkelden de gasthuizen zich tot ziekenhuizen. Andere gasthuizen 

gingen zich toeleggen op huisvesting, verzorging en verpleging van ouden van 

dagen. 
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Deze editie van ‘de naam verhaalt:’ is gemaakt in het kader 

van het NVTZ-lustrum (2018) ‘van waarde blijven’.  


