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Inleiding

De Stichting Zuster Vernède is 21 november 2008 opgericht door het Florence Nightingale Instituut (FNI) om speciaal het onderzoek
en de documentatie naar de geschiedenis van verpleging en verzorging te ondersteunen. De Stichting is vernoemd naar

zuster Vernède, die in 1927 het eerste handboek voor de geschiedenis van de ziekenverpleging in Nederland schreef. Catharina

Helena Vernède (1875-1957) was een rasverpleegster, die in 1896 haar carrière begon in het Gemeente Ziekenhuis te Den Haag.

Later werd ze hoofdverpleegster in het Bergweg Ziekenhuis in Rotterdam. Als docent-verpleegkunde was ze ervan overtuigd dat

kennis over de geschiedenis van de verpleging nodig was om een goed verpleegster te kunnen zijn. En dat belang wist ze over

te dragen op haar leerlingen. Haar boek ‘Geschiedenis der Ziekenverpleging’ werd een bestseller en is gebruikt tot ver in de jaren

’50 in de opleidingen. Meer over Zuster Vernède is te vinden op www.fni.nl.

Het doel van de stichting

In vergelijking met andere Europese landen en de VS staat het onderzoek naar de geschiedenis van verpleging en verzorging in

Nederland nog in de kinderschoenen. De Stichting Zuster Vernède wil onderwijs en onderzoek naar de geschiedenis van de
verpleging stimuleren, maar merkt ook dat dit onderzoek in Nederland nog een onontgonnen terrein is. Bovendien laat dit

onderzoek zich moeilijk ﬁnancieren. Ondersteuning van historisch onderzoek en stimuleren van het onderwijs heeft de prioriteit

en het beschikbare vermogen zal daaraan worden besteed. Historische kennis en bewustwording dragen bij aan de professionaliteit
en beroepstrots van verpleegkundigen en verzorgenden, nu en in de toekomst. De activiteiten die de Stichting ﬁnanciert,

dragen bij aan de ondersteuning van het Florence Nightingale Instituut.

Activiteiten

De werkzaamheden van de Stichting richten zich op drie speerpunten:
1.

2.

3.

Het stimuleren van onderzoek

Het stimuleren van onderwijs

Het stimuleren van een netwerk

Ad 1: Het stimuleren van onderzoek

De Stichting stimuleert en financiert onderzoek naar de geschiedenis van de verpleging door promovendi of door gevorderde onderzoekers. Er zijn drie onderzoekslijnen waarop de Stichting zich richt:
•

Professionalisering van het verpleegkundig beroep. Bij dit onderzoeksgebied staat het ontstaan en de

•

Verpleging en oorlog. Dit onderzoek belicht de rol van verpleegkundigen in oorlogen, waar Nederland bij betrokken

•

ontwikkeling van het verpleegkundig beroep tussen 1870 en 1930 centraal.
was, met nadruk op de jaren 1940-1945. Oral history is hierbij van belang.

Leiderschap in de verpleging. Vanaf de jaren '80 van de vorige eeuw is de verpleegkundig-directrice verdwenen uit
de directies van ziekenhuizen. Managers en economen bepalen sindsdien het beleid.
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Ad 2: Het stimuleren van onderwijs

De Stichting maakt zich sterk om geschiedenis op een moderne, attractieve manier weer een plek te geven in het curriculum van
MBO- en HBO-verpleegkunde studenten. Hierbij wordt vooral de vraag naar geschiedenisonderwijs ondersteund:
•

•

•

De Stichting ondersteunt het Florence Nightingale Instituut met het maken van online modules voor het onderwijs.
Verpleegkunde docenten worden regelmatig geïnformeerd over interessante ontwikkelingen op het gebied van

de geschiedenis.

De Stichting is bezig een (internationale) Minor voor het onderwijs te ontwikkelen.

Ad 3: Het stimuleren van een netwerk

De Stichting stimuleert het creëren van een intellectueel platform waar belangstellenden en onderzoekers terecht kunnen en
elkaar kunnen vinden als het gaat om de geschiedenis van de verpleging. Ze doet dit door:
•

Het mede organiseren van een jaarlijkse Nightingale Bijeenkomst

•

Het organiseren van symposia met internationale sprekers

•

Het uitreiken van een 2-jaarlijkse Nightingale Award

Organisatie

De Stichting Zuster Vernède heeft geen personeel in dienst en is een steunstichting van het FNI. De Stichting wordt bestuurd
door een zelfstandig bestuur en kreeg in 2008 de ANBI-status. De bestuurssamenstelling in 2015 is als volgt:
•

•

•

Dr. R. (Rob) van der Sande, lector Ouderenzorg HAN, voorzitter.

Drs. N. (Nannie) Wiegman, secretaris/penningmeester.

Dr. G. (Gemma) Blok, historica, UVA Amsterdam.

Financiering en schenkingsbudget

Het beleid van de Stichting is erop gericht het vermogen te besteden aan de doelstelling, namelijk het stimuleren van historisch

onderzoek en het promoten van het vakgebied in het onderwijs. Daarnaast wordt het vermogen besteed aan het optimaliseren

en digitaliseren van documentatie over de geschiedenis van de verpleging. Naast de jaarlijkse uitgaven aan digitalisering van
de documentatie maakt de Stichting kosten voor ondersteuning op het gebied van communicatie en administratie.

Vermogensbeheer

Het vermogen van de Stichting Zuster Vernède staat op een doelspaarrekening bij de Rabobank. Er wordt jaarlijks rente op

vergoed. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vermogensbeheer en kan hier ieder moment over beschikken. Het gezamenlijke
bestuur zorgt ervoor dat de gelden op verantwoorde manier renderen. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door
schenkingen en donaties ten behoeve van de doelstelling.
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Contactgegevens

Stichting Zuster Vernède

Bestuurssecretariaat, drs. N. Wiegman
Industrieweg 6j

4104 AR Culemborg

T 06 20 96 55 92

Email: nwiegman@fni.nl
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