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Activiteiten Stichting Zuster Vernède in 2015 

 
Bestuurlijk 
Het bestuur van de Stichting Zuster Vernède vergaderde 3  keer in 2015, waarbij de nadruk lag op het 
verder ontwikkelen van de plannen voor het onderzoek en de stimulering van het vakgebied 
‘Geschiedenis van de Verpleging’  in het curriculum van MBO- en HBO-verpleegkundigen.  Het bestuur 
bestaat uit 3 personen: 

 dr. Rob van der Sande, lector Ouderenzorg aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen  

 dr. Gemma Blok, historica aan de UVA  te  Amsterdam 

 drs. Nannie Wiegman, namens het Florence Nightingale instituut  
Rob van der Sande is voorzitter, Nannie Wiegman secretaris/penningmeester.  
 
Uitgangspunten 
De uitgangspunten van de Stichting Zuster Vernède zijn het stimuleren van (wetenschappelijk) 
onderzoek naar de geschiedenis van de verpleging, het stimuleren van het onderwijs  en het 
ontwikkelen  van een netwerk, waarbij de Stichting een regiefunctie heeft. De prioriteit ligt bij het 
ontwikkelen van het onderzoeksveld ‘Geschiedenis van verpleging en verzorging in Nederland’, dat wil 
zeggen als een herkenbaar en zichtbaar onderzoeksterrein, zowel in nationaal als in internationaal 
opzicht. De activiteiten, die de Stichting Zuster Vernède ontplooit, zijn bedoeld ter ondersteuning van de 
activiteiten van de Stichting Florence Nightingale  Instituut (FNI), waarvan de Stichting een 
steunstichting is.  
 
Onderwijs 
In navolging van een eerder gehouden expertmeeting is een vervolg gegeven aan het uitbouwen van de 
wensen, zoals door de vertegenwoordigers van hogescholen en universiteit geformuleerd zijn. Duidelijk 
is dat de doelgroepen verschillende verwachtingen hebben van de onderzoekstaak, die de Stichting 
heeft. Academische onderzoekers hebben sterk behoefte aan wetenschappelijke vraagstellingen uit 
verschillende onderzoeksvelden, zoals medische geschiedenis en gendergeschiedenis. Ook wil men 
aansluiting bij internationale ontwikkelingen. Docenten uit het HBO- en MBO-onderwijs hebben andere 
wensen en meer behoefte aan kant en klare informatie over het vakgebied. In 2015 zijn de wensen van 
deze docenten zoveel mogelijk gehonoreerd op de website van het FNI (www.fni.nl) waar 22 online 
modules voor het onderwijs zijn gemaakt, met ondersteuning van deze Stichting. In 2016 wordt gewerkt 
aan een Master en een Minor verpleegkundige geschiedenis.  
 
Onderzoek  
De Stichting Zuster Vernède wil een gevarieerd onderzoeksprofiel ontwikkelen waarbij vooral 
kortlopende projecten tot resultaten moeten leiden. Zo is er in 2015 een project over de ontsluiting van 
het erfgoed gehonoreerd en wordt in 2016 gestart met een oral history onderzoek over leiderschap in 
de verpleging.  

http://www.fni.nl/

