
 
 
 

 

 

 

 

Jaarbericht 2015 

Bouwen aan de toekomst 

  



 
 

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen 

 

We hebben gebouwd aan inhoudelijke uitbreiding van de website, aan 

een nieuwe werkstructuur, aan een netwerk van sympathisanten en 

vooral aan een sociale community. Vooral dat laatste was een flinke 

klus, maar we zijn erin geslaagd om een vaste, trouwe kern van 

volgers, allen geïnteresseerd in de geschiedenis van de zorg, te 

creëren. Al die bouwactiviteiten maakten 2015 tot een arbeidsintensief 

en druk jaar. De nieuwe manier van werken zonder vast personeel, 

maar met flexibele werknemers was misschien wel de grootste 

uitdaging. Maar aan het eind van 2015 kunnen we constateren dat het 

lukt en dat de nieuwe opzet ook werkt. Dit jaarverslag is daar het 

bewijs van. 

 

Nannie Wiegman 

Directeur Florence Nightingale Instituut  



 
 

Het FNI in 2015 

In 2015 is gewerkt aan de versteviging van het online FNI. We dragen 

de missie uit via de unieke combinatie van online en offline 

communicatie. 

 

Dit zijn onze doelen 

Het Florence Nightingale Instituut onderzoekt, verzamelt en draagt kennis uit over de 

geschiedenis van de verpleegkundige en verzorgende beroepen. Dit doen we door het stimuleren 

van onderzoek naar de geschiedenis van de verpleging en verzorging, het aanbieden van 

educatieve programma’s en het delen van ons erfgoed. Omdat we het belangrijk vinden om: 

 

- een bijdrage te leveren aan de beroepstrots van verpleegkundigen en verzorgenden; 

- studenten in de verpleging en verzorging te laten ervaren in welke traditie zij staan; 

- historisch onderzoek te stimuleren en onderzoek te doen naar zorgberoepen; 

- zorg te dragen voor behoud, beheer, documentatie en delen van het cultureel erfgoed. 

 

Hier komen we vandaan 

Tot eind 2012 was het Florence Nightingale Instituut met een museum gevestigd in het Betuwse 

Zetten. Veel museale en educatieve activiteiten konden jarenlang tegen geringe kosten worden 

aangeboden dankzij overheidssubsidies. Per 2013 is aan deze situatie een einde gekomen. Het 

museum is gesloten en wij zetten onze activiteiten online voort. Op 12 mei 2014 is de unieke 

website fni.nl gelanceerd waarop de geschiedenis van de verpleging en verzorging aan de hand 

van rijk geïllustreerde themadossiers wordt verteld. Onze website wordt versterkt door pop-up 

exposities en lezingen in het land. Zo verbinden we de online en offline strategie met elkaar. De 

kennis die we via fni.nl verspreiden, is 24 uur per dag en 7 dagen per week voor iedereen gratis 

toegankelijk. Dat geldt ook voor de educatieve modules ten behoeve van het onderwijs aan 

verpleegkundigen en verzorgenden. 

 

 

 



 
 

 Hier staan we nu 

Het Florence Nightingale Instituut profileert zich als kenniscentrum voor de geschiedenis van de 

verpleging en verzorging, binnen het brede spectrum van de gezondheidszorg. We delen die 

historische kennis met verpleegkundigen en verzorgenden. Voor het algemene publiek is het 

belangrijk dat aan de hand van de historie ervaren dat zorgprofessionals onmisbaar zijn voor de 

Nederlandse gezondheidszorg. We verspreiden die historie door het stimuleren van 

(wetenschappelijk) onderzoek, het aanbieden van educatieve programma’s aan opleidingen en 

het delen van het verpleegkundig erfgoed. Onze website fni.nl is het interactieve platform, waarop 

we onze missie uitdragen en contact hebben met de doelgroepen. Om die interactie tot stand te 

brengen begeven we ons actief op de sociale media, waar onze doelgroepen zich vooral 

bevinden.  

 

Onze kernwaarden 

De kernwaarden van het Florence Nightingale Instituut zijn te omschrijven als: 

 

Bevlogen 

Handelen vanuit de overtuiging van onze missie. 

 

Creatief 

Voor elke uitdaging een passende en verrassende 

oplossing zoeken. 

 

Innovatief 

Voortdurend nieuwe paden verkennen en het 

vertrouwde durven loslaten. 

 

Slagvaardig 

Een kleine organisatie die in korte tijd veel voor 

elkaar weet te krijgen. 

 

 

 



 
 

We doen het samen 

Het online Florence Nightingale Instituut is een ultiem samenwerkingsproject geworden. 

Bedachten we samen met studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen in 2013 hoe je de 

geschiedenis van zorg het beste vorm kon geven, met nog meer partners werkten we dit in 2014 

uit. Middels doelgroepsessies, panelbijeenkomsten en testgroepen, altijd afkomstig uit de zorg, 

gingen we aan de slag. Studenten, docenten, verpleegkundigen en verzorgenden van alle 

leeftijden dachten mee. Als geen ander konden zij immers aangeven waar de kans van slagen 

van onze online toekomst lag. Tot vandaag maken we met veel plezier gebruik van hun expertise. 

Want fni.nl is immers nooit klaar. Nieuwe themadossiers en interactie met de gebruiker maken de 

website tot een ‘going concern’. 

 

 

 

De Stichting Zuster Vernède 

Om het verpleegkundig-historisch onderzoek te ondersteunen, het onderwijs te 

stimuleren en documentatiemateriaal te ontsluiten is de Stichting Zuster Vernède 

opgericht. Dit is een steunstichting van het FNI. In 2015 trad een nieuw bestuur aan 

dat de doelstellingen van de stichting met verve gestalte geeft. 

 

 



 
 

Historisch onderzoek 

In 2015 maakten we 8 nieuwe dossiers, voorzien van foto’s, verhalen, 

films, objecten en literatuur. De thema’s sluiten aan bij de actualiteit. 

 

Geschiedenis terug in ‘t onderwijs 

Tot 1996 stond de geschiedenis van de verpleging als vast 

onderdeel op het curriculum. Iedere MBO- en HBO-student 

kreeg er iets van mee. Met de modernisering van het 

onderwijs was er steeds minder ruimte voor historisch reflectie. 

Het is tijd het tij te keren. Daarom bracht het FNI 22 online 

modules uit, vrij toegankelijk voor docenten en studenten. 

 

Moedige meid in oorlogstijd 

De 100e sterfdag van Rosa Vecht, oorlogsverpleegster, was 

aanleiding voor een indrukkende herdenking in het Belgische 

Ieper. Samen met Job Cohen en Rick Ravensburg legde 

directeur Nannie Wiegman op 24 januari 33 rode rozen onder 

de Menenpoort. Speciaal voor deze dappere verpleegkundige 

maakten we dit dossier. 

 

Topstukken uitgelicht 

Een museum is bijzonder, maar een online museum, dat ook 

nog eens geregistreerd is door de Nederlandse 

Museumvereniging, mag opzienbarend genoemd worden. Om te 

benadrukken hoe uniek het online FNI is met alle functies die 

een live museum heeft, is een apart dossier gemaakt over 

enkele bijzondere topstukken. 

 

 

 

http://www.fni.nl/opdrachten-voor-het-onderwijs
http://www.fni.nl/opdrachten-voor-het-onderwijs
http://www.fni.nl/moedige-meid-in-oorlogstijd
http://www.fni.nl/erfgoed


 
 

Een eigen vakblad 

Niet veel landen kunnen bogen op een verpleegkundig 

vakblad dat al 125 jaar bestaat. De Nederlandse 

verpleging kreeg in 1890 het Maandblad voor 

Ziekenverpleging, het huidige TvZ. Om dat te vieren 

publiceerde TvZ gedurende 2015 in elk nummer een 

historische bijdrage. Wij maakten een speciaal dossier 

van dit heugelijke feit. 

 

Wie verpleegt de kinderen? 

Het 150-jarig bestaan van het Amsterdamse Emma 

Kinderziekenhuis was aanleiding om de ontwikkeling van 

de kinderverpleegkunde in Nederland nader te 

onderzoeken. Vanaf 1860 werd de medische zorg voor 

kinderen namelijk een apart specialisme, in het kielzog 

gevolgd door speciale kinderverpleging. Reden genoeg om 

er een mooi dossier van te maken. 

 

De pop van zuster Stieltjes 

Als er iets op dit moment alle aandacht vraagt, is het wel 

de wijkverpleegkunde. Wijkverpleegsters zijn er al vanaf 

1895 en een van hen was Antje Stieltjes. Deze 

innovatieve dame won in 1898 de hoofdprijs tijdens de 

Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid met een 

eigen ontwikkeld verband. Over haar bijzondere 

uitvinden gaat dit dossier. 

 

 

 

 

 

http://www.fni.nl/een-eigen-vakblad-tvz
http://www.fni.nl/wie-verpleegt-de-kinderen
http://www.fni.nl/de-pop-van-zuster-stieltjes


 
 

Canon van de zorg 

Zorg en verpleging hebben zich met hoogte- en dieptepunten ontwikkeld. Je 

hoeft niet al die momenten uit het hoofd te kennen, maar voor de liefhebbers 

hebben we alle grote momenten nog eens in een canon op een rijtje gezet. 

Zo’n canon is nooit af en nieuwe gebeurtenissen kunnen er steeds aan 

worden toegevoegd. 

 

Voortrekkers, pioniers en rolmodellen 

Niet alleen momenten, vooral personen hebben het vak gevormd. Soms met 

kleine uitvindingen, soms met grote. Veel namen van belangrijke 

verpleegkundigen kennen we niet eens of zijn we vergeten. Om die pioniers 

een gezicht te geven, maakten we een apart themadossier, dat met de dag 

moet groeien.  

  

http://www.fni.nl/
http://www.fni.nl/voortrekkers-pioniers-en-rolmodellen


 
 

Het erfgoed 

Het erfgoed van de verpleging bestaat uit objecten, beeld, 

documenten en boeken. Ook in 2015 gingen we verder met 

digitaliseren en ontsluiten. 

 

Objecten 

Alle 3-dimensionale objecten uit de collectie zijn inmiddels gedigitaliseerd, 

beschreven en ingevoerd in Adlib. Nieuwe schenkingen worden met enige 

regelmaat aangeboden en na selectie meteen gedigitaliseerd. De live objecten 

zijn opgeslagen in het depot, grenzend aan het kantoor van het FNI. 

 

 

Documentatie 

Wie onderzoek naar de geschiedenis van de verpleging wil doen, heeft 

materiaal nodig. Het FNI herbergt een klein maar gespecialiseerd 

documentatiecentrum met een handbibliotheek. Ook belangrijke 

tijdschriften zijn aanwezig. Voor de echte liefhebbers is het 

documentatiecentrum op afspraak te bezoeken. 

 

 

 

Foto’s en films 

De fotocollectie van het FNI is deels gedigitaliseerd. De live 

foto’s liggen opgeslagen bij het Erfgoed Gelderland in Arnhem. 

Honderden prachtige foto’s liggen nog te wachten op verdere 

verwerking. Hier wordt door vrijwilligers gestaag aan gewerkt. 

De beeldbank is (nog) niet openbaar toegankelijk, wel kunnen 

foto’s tegen betaling aangevraagd worden. 

 

 

 



 
 

Boeken 

Het FNI bezit een kleine maar gespecialiseerde bibliotheek met praktisch 

alle leerboeken over de verpleging, ook herdrukken, die vanaf 1870 

verschenen. Daarnaast bestaat de collectie uit (internationale) literatuur 

over de professionalisering van de verpleging, gedenkboeken, 

tijdschriften en brochures. In 2015 is gewerkt aan de beschrijving van de 

boeken in Adlib. 

 

Vragen uit het veld 

Onderzoekers en studenten weten het FNI inmiddels goed te vinden wanneer ze informatie, 

teksten, foto’s of advies willen over een thema uit de geschiedenis van de verpleging of 

verzorging. Zo konden we onderzoekers verder helpen in hun zoektocht naar de geschiedenis. 

Dat gebeurt per mail, telefonisch of door een bezoek aan het documentatiecentrum. 

 

  



 
 

Focus op onderwijs 

Geschiedenis relevant laten zijn in het onderwijs, maar hoe? Op die 

vraag gaf het FNI in 2015 antwoord met 22 online modules. 

 

De vraag ontbreekt 

Vanuit haar missie biedt het FNI altijd al educatieve trajecten aan. Toch is de vraag naar de 

geschiedenis vanuit het verpleegkundig onderwijs gering. Toen geschiedenis geen verplicht vak 

meer was, verdween ook de belangstelling. Onze uitdaging is het om die vraag naar 

geschiedenisonderwijs weer aan te wakkeren. Studenten én docenten moeten op een leuke en 

moderne manier weer het nut van hun beroepsgeschiedenis inzien. Maar hebben docenten 

eigenlijk wel behoefte aan geschiedenis in het overvolle curriculum? Met die vraag in het 

achterhoofd deden we een rondgang langs een aantal MBO- en HBO-opleidingen om. We 

vroegen hen wat ze nu deden aan geschiedenis in de les, welk materiaal ze daarbij gebruikten en 

wat ze misten. De hamvraag was: wat kan het FNI voor jullie betekenen.   

 

Al 200 docenten doen mee 

Tientallen verpleegkunde docenten hebben aangegeven dat ze reflectie op het vak wel degelijk 

van belang vinden. Ze lopen echter tegen het probleem aan dat er geen modern materiaal 

beschikbaar is. Als het maar online gebeurt, zo is hun wens. Met dat antwoord is het FNI aan de 

slag gegaan. Tijdens het Bachelor Nursing 2020 congres konden we 22 modern uitgevoerde 

educatieve modules aan het verpleegkundig onderwijs presenteren, online. Op dit moment 

hebben ruim 200 docenten verpleegkunde zich ingeschreven om van de opdrachten gebruik te 

maken. 

 

Met dank aan de Stichting Gerard van Kleef 

Het ontwikkelen van online onderwijsopdrachten voor verschillende opleidingsniveaus is geen 

sinecure. Het is een investering en kost vooral veel geld. De Stichting Gerard van Kleef doneerde 

een royale gift waarmee het FNI de 22 opdrachten kon (laten) maken. Met behulp van 

deskundige historici en onderwijskundigen ontwikkelden we de opdrachten voor MBO en HBO. In 

februari 2015 konden ze aan de website worden toegevoegd. 

 



 
 

Student over de vloer 

Jaarlijks kan het FNI een beperkt aantal studenten verpleegkunde ontvangen en begeleiden met 

een historisch georiënteerd afstudeerproject. In 2015 deden 3 studentes van Hogeschool Viaa in 

Zwolle onderzoek naar de ontwikkeling van decubitusbehandeling. Zij bestudeerden hiervoor de 

verpleegkundige tijdschriften vanaf 1900 en hielden interviews met oudere en jonge 

verpleegkundigen. De scriptie, waarop de HBO-V-studenten afstudeerden, laat een aantal 

opzienbarende conclusies zien, waar de huidige praktijk van kan leren. 

 

 

Een Master en een Minor 

Na de lancering van de lesmodules in 2015 is het 

FNI nu bezig met EAHN om een internationale 

Master ‘History of Nursing and Health Care in 

Europe’ te ontwikkelen. Voor het HBO werken we 

samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen aan 

een online minor, waarvoor de input geleverd wordt 

door de bij het FNI ingeschreven docenten. 

  



 
 

In het land 

Omdat we niet alleen online, maar ook in het land zichtbaar willen zijn, 

hebben we een palet aan mobiele activiteiten en producten bedacht 

dat voor instellingen en scholen interessant is.  

 

Zo gaan wij op weg 

De organisatie van een event is een arbeidsintensieve activiteit. Er moeten heel wat zware 

onderdelen vervoerd worden. Hiervoor gebruiken we onze goed herkenbare, vrolijke bedrijfsbus, 

met lift. Zo kun je ons op de weg tegenkomen. 

 

Dit is de pop-up expositie 

Om de collectie te tonen, maakten wij een pop-up expositie met objecten, foto’s en film. 

Instellingen kunnen deze expositie huren. De instelling krijgt een eigen vitrine. De expositie is 

mobiel, modern en vrolijk en daarmee een communicatiemiddel voor patiënten, personeel, en 

bezoekers. 

 

Pop-up expositie in Hilversum 

Bij het 140-jarig bestaan van de Thuiszorg in het Gooi maakten we in opdracht van ActiZ een 

pop-up expositie over thuiszorg. Deze stond 4 weken in de Openbare Bibliotheek in Hilversum. 

De pop van wijkverpleegster Stieltjes was de blikvanger. 

 



 
 

Foto expositie in Nijmegen 

Bij het jubileum van de afdeling Urologie in het Radboudumc te Nijmegen stond de foto expositie 

‘Strak gesteven’. Hiermee wordt het verhaal verteld van het uniform, dat verpleegsters gedurende 

een eeuw droegen. 7 grote foto’s op schildersezels vertellen het verhaal. 

 

 

Lezingen in het land 

Ook voor historische lezingen kun je bij ons terecht. Zo waren wij in 2015 aanwezig bij het 

afscheid van Helma Zijlstra, directeur van V&VN, waar wij cabaret en 2 lezingen verzorgden. 

Directeur Nannie Wiegman hield een lezing bij het jubileum van de afdeling Urologie in het 

RadboudUmc. Tijdens het jaarlijkse congres ‘Verpleegkunde Nu’ van TvZ, het AMC en het VUmc 

hield zij de openingslezing, getiteld ‘Omdat wij wél van gisteren zijn…’   

 

Zuster Anna over de vloer 

Overal in het land kun je zuster Anna tegenkomen. Zo was zij op het congres Bachelor Nursing in 

Nieuwegein bij de presentatie van onze educatieve modules. Op 3 december konden bezoekers 

in historisch uniform met haar op de foto bij het verpleegkundig congres in het Vumc. 

  



 
 

FNI in de schijnwerpers 

Bouwen aan je naamsbekendheid betekent vooral communiceren met 

de doelgroep, online en offline. Dat deden we ook in 2015. 

 

Zo kwamen we in de pers 

o Artikel ‘Rosa, de Nederlandse Florence Nightingale’ in het AD van 26 januari 

o Nannie Wiegman schreef het artikel ‘Ik heb twee moeders’ voor special Zieke Lieverdjes, 

uitgebracht zomer 2015 van Ons Amsterdam 

o Het artikel ‘140 jaar geleden startte in Hilversum de Zorg Thuis’ verscheen in Gooi en 

Vechtstreek van 5 november 

o ‘Historie is belangrijk voor de toekomst van het vak’, een interview met Nannie Wiegman in 

het jubileumnummer, jaargang 125, van TvZ 

o Het FNI produceerde in opdracht van de Stichting Publicaties voor Verpleegkundigen en 

Verzorgenden 20 vensters voor de Canon van de Verpleegkunde 

o We leverden een historische bijdrage met foto’s aan PGGM en CO 

o ‘Wie zou zoo’n blaadje nu lezen?’, een artikel door Nannie Wiegman in het jubileumnummer, 

jaargang 125, van TvZ 

o Nannie Wiegman schreef het artikel ‘Op wiens schouders staan we eigenlijk?’ voor de 

glossy ‘Zin in Zorg’, uitgegeven door Reliëf. We leverden ook tientallen foto’s voor dit 

nummer. 

o Het FNI was o.a. aanwezig bij het Zorgcongres 2015, bij de uitreiking van de Niek de 

Jongprijs, bij de oratie van prof. dr. Berno van Meijel en bij de 10de Van Kleeflezing in 

Rotterdam 

o Om onze doelgroep te prikkelen schreven we in 2015 een prijsvraag uit ‘Zorg! Wat weet jij 

ervan?’ 

 

http://www.fni.nl/uploads/pdf/AD-artikel.pdf
http://www.fni.nl/uploads/pdf/Ik-heb-twee-moeders.pdf
http://www.fni.nl/uploads/pdf/TVZ004-interview.pdf
http://www.canonverpleegkunde.nl/
http://www.fni.nl/uploads/pdf/Eigentijd2015.pdf
http://www.fni.nl/uploads/pdf/TVZ004-Dossier%201.pdf


 
 

Opening Dag van de Verpleging 

Samen met de beroepsvereniging V&VN begonnen we 12 mei 

2015, Dag van de Verpleging, met het openen van de beurs in 

Amsterdam. Eline Kok, verpleegkundige bij het UMC Utrecht, 

sloeg met een ferme klap op de gong in aanwezigheid van 6 

Amerikaanse verpleegkundigen. 

 

Een eigentijdse vlag 

In 2014 schreven V&VN en het FNI een wedstrijd uit om een 

moderne vlag te ontwikkelen voor de Dag van de Verpleging. In 

2015 koos de jury voor het ontwerp van Bas Kinsbergen, die met 

de vlag verbeeldt dat verpleging het licht is tussen mens en 

techniek. 

 

Communicatie via de nieuwsbrief 

Maandelijks sturen we een e-nieuwsbrief naar onze relaties, dat zijn er inmiddels zo’n 5.500. 

Hiermee houden we hen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen. Voor de 

ruim 200 docenten maakten we een aparte nieuwsbrief met interessant nieuws over educatie.  

 

Twitter en Facebook 

Om de missie van het FNI over het voetlicht te krijgen, zetten we frequent 

sociale media als Twitter en Facebook in om onze doelgroep op de hoogte te 

houden van de laatste ontwikkelingen, ook internationaal. Het aantal volgers 

op Twitter steeg van zo’n 1.300 naar 2.000, op Facebook vonden 1.200 

personen ons leuk. 

 

Blogs en gastblogs 

Regelmatig schrijft Nannie Wiegman een blog waarin de actualiteit in een historisch kader wordt 

gezet. De blogs verschijnen op diverse online platforms. Ook werken we met een netwerk van 

gastbloggers. Zo schreven Hugo van de Wedden, Eva Vriend en Jody ’t Lam een gastblog voor 

ons. 



 
 
 

Samenwerking met Nursing 

Maandelijks levert het FNI een historische column voor het vakblad Nursing bij de rubriek ‘Toen 

en nu’. De column verschijnt online en in het magazine staat de bijbehorende foto met 

samenvatting. In de rubriek leggen we altijd de verbinding tussen heden en verleden aan de hand 

van een actueel thema of een verrassende invalshoek. 

 

 

 

Bezoekers van de website 

Na wat opstartproblemen functioneert de website inmiddels naar wens en is daarmee meer dan 

alleen een informatieve bron. FNI.nl is ook een museum, met objecten, educatie en informatie en 

vooral een middel om met de doelgroep in contact te komen. En er is groei zichtbaar. Over het 

hele jaar 2015 hadden we 24.838 bezoekers tegenover 19.835 in het jaar daarvoor.  



 
 

De organisatie 

Het FNI onderzoekt, verzamelt en draagt kennis uit over de 

geschiedenis van de verpleegkundige en verzorgende beroepen. We 

stimuleren en doen onderzoek, bieden onderwijsprogramma’s aan en 

delen ons prachtige erfgoed. 

 

Bestuur Stichting Florence Nightingale Instituut 

Het bestuur vergaderde in 2015 5 keer en bestond uit de volgende leden: 

 

o Mevr. H. (Hanneke) Hillmann, voorzitter  

Verpleegkundige (niet praktiserend). Programmacommissie ‘Zichtbare Schakel’, fase 2, 

ZonMw 

o Drs. M. (Marlijn) Lenselink, penningmeester 

Voorzitter Raad van Bestuur Beweging 3.0, Amersfoort 

o Drs. G. (Godelieve) van Heteren 

Arts, historicus, director International Networks at Erasmus University Rotterdam 

o Dhr. R. (Robert) Simons 

Verpleegkundige, verpleegkundig bestuurder AMC, Divisie Vrouw-Kind 

o Drs. P. (Pieterbas) Lalleman, RN MA 

Verpleegkundigen, organisatiesocioloog, promovendus, Hogeschool Utrecht 

 

Comité van Aanbeveling 

Het FNI staat niet alleen. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit personen die hun sporen in de 

gezondheidszorg of geschiedenis hebben verdiend en derhalve hun naam aan het FNI willen 

verbinden. De volgende personen hebben zitting in het Comité: 

 

o Prof. dr. E.S. (Eddy) Houwaart  

Hoogleraar medische geschiedenis, Faculty Health Medicine and Life Sciences, UMC in 

Maastricht 

o Dhr. P.J.M. (Peter) Koopman 

Besturend verpleegkundige (niet praktiserend. Advisor Health Care Policy, Deventer 



 
 
o Drs. J. (Johan) Lambregts 

Verpleegkundige (niet praktiserend) en erevriend. Bureau Lambregts. Advies en 

ontwikkeling in de Gezondheidszorg, Rotterdam 

o Dr. C.B. (Bas) Leerink 

Voorzitter Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente, Enschede 

o Prof. dr. M.J. (Mart) van Lieburg 

Hoogleraar medische geschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam en Rijks Universiteit 

Groningen 

o Prof. dr. P.L. (Pauline) Meurs 

Hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter van 

de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), Rotterdam 

o Mr. A. (André) Rouvoet 

Voorzitter koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, Zeist 

o Prof. dr. P. (Paul) Schnabel 

Voorzitter Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Zeist, universiteitshoogleraar, Universiteit Utrecht 

o Mr. E. (Els) Veder-Smit  

Oud-staatssecretaris Volksgezondheid en Milieuhygiëne, oud-voorzitter Nationale 

Kruisvereniging, erevriend, Leeuwarden 

o Drs. E. (Eeke) van der Veen 

Voorzitter Zorgbelang Nederland, Utrecht 

 

Bestuur Stichting Zuster Vernède 

Het bestuur kwam in 2015 drie keer bij elkaar. 

 

o Dr. R. (Rob) van der Sande, voorzitter 

Lector Langdurige Zorg Hoge School van Arnhem en Nijmegen 

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

Directeur Florence Nightingale Instituut 

o Dr. G. (Gemma) Blok 

Faculteit der Geesteswetenschappen, Capaciteitsgroep Geschiedenis, UVA 

 

 

 



 
 

Wetenschappelijke Adviesraad 

o Prof. dr. F.G. (Frank) Huisman 

Hoogleraar Geschiedenis van de Geneeskunde, UMC Utrecht 

o Prof. dr. M. (Marieke) Schuurmans 

Hoogleraar Verplegingswetenschap UMC Utrecht en lector Ouderenzorg Hogeschool 

Utrecht 

o Prof. dr. M.J. (Marjan) Schwegman 

Directeur Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD), Amsterdam 

 

Medewerkers en vrijwillige ondersteuning 

o Drs. Nannie Wiegman, directeur 

o Aris de Bruijn, collectiemedewerker (t/m maart 2015) 

o Martine Werners, webredacteur 

o Dr. Koos Duivesteijn-Ockeloen, bibliotheek  

o Joke van den Boogaard, collectiemedewerker 

o Bouke van den Brink, facilitaire ondersteuning 

  



 
 

Colofon 

Teksten Jaarbericht 2015 

Drs. Nannie Wiegman 

 

Vormgeving/Lay out 

Martine Werners 

 

Contact 

Florence Nightingale Instituut, 

Industrieweg 6J 

4104 AR Culemborg 

 

T 085 2736023 of 06 20965592 

E info@fni.nl 

Twitter @FNI.nl  

facebook.com/FlorenceNightingaleInstituut 

 

Voor geïnteresseerden is de jaarrekening van het Florence Nightingale Instituut over 2015 op te 

vragen via info@fni.nl 
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