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Jaarbericht 2017 
 

Klaar voor de toekomst 
 
Onlangs viel er bij ons op kantoor een kreukelige envelop op de mat. Met het adres in hanenpoten 
en zonder afzender. Een 90-jarige verpleegster stuurde ons haar kostbaarste bezit, haar insigne. Op 
het insigne kon je zien dat ze alle specialisaties gevolgd had: het ziekenhuis, de GGZ, de wijk-, de 
kraam- en kinderverpleging. Wat een carrière! Ze had het insigne zorgvuldig vastgenaaid tussen 2 
lapjes.  
 
Er zat een briefje bij: “ik ben al zo oud, maar willen jullie dit bewaren? Ik hield zo van de verpleging.” 
 
Als iemand mij vraagt wat het bestaansrecht van het Florence Nightingale Instituut is, dan is het 
antwoord hiermee gegeven. 
 
Wij staan als beroepsgroep op de schouders van vele 90-jarige verpleegsters en verplegers en 
hebben de plicht hen te eren voor wat ze gedaan hebben voor ons beroep. Kortom, daarom is het 
FNI er en daarom moet het blijven. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
Nannie Wiegman, directeur FNI 
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Het FNI in 2017 
 

In 2017 bouwden we verder aan een sterker FNI. Dat leidde tot grotere 
aanhang. Zo maken we de geschiedenis van zorgprofessionals relevant.  
 
Dit doen we   
 
Het FNI doet onderzoek naar de rijke historie van de zorg, biedt educatieve modules voor 
zorgstudenten en deelt het verpleegkundig erfgoed op allerlei manieren. We vertalen de resultaten 
van wetenschappelijk onderzoek op pakkende wijze naar de dagelijkse praktijk van de beroepsgroep. 
Zo maken we geschiedenis leerzaam en relevant voor de zorgprofessionals.  
 
Dit uit zich in een diversiteit aan themadossiers op fni.nl en educatieve opdrachten voor MBO- en 
HBO-studenten. Maar we delen de historie van het vak ook via sociale media, columns, blogs, 
lezingen, colleges, media optredens, pop-up expo’s en het jaarlijkse Nightingale Symposium. 
 
Onze missie 
 
Het is belangrijk dat (aankomend) verpleegkundigen en verzorgenden trots zijn en blijven op hun vak. 
Daarom laat het FNI hen zien welke ontwikkelingen het vak heeft doorgemaakt en in welke 
bijzondere traditie zij staan. De professional van nu staat op de schouders van rolmodellen als Anna 
Reynvaan en Frederike Meyboom.  
 
Voor wie? 
 
We richten ons op verpleegkundigen, verzorgenden, herintreders, MBO- en HBO-studenten die in de 
zorg aan de slag willen, onderzoekers, zorginstellingen en iedereen die meer wil weten over de 
geschiedenis van de zorg.  
 
Onze eigen historie  
 
In 1998 startte het Nationaal Museum Verpleging en Verzorging in Angerlo. In dit museum brachten 
we met exposities de geschiedenis van de zorg in beeld. In 2002 verhuisde het museum naar het 
Witte Huis in Zetten, een voormalig meisjesinternaat. Hier verbreedden we onze activiteiten, 
waardoor educatie en onderzoek - naast het beheren en delen van het erfgoed - een steeds 
belangrijker plek innamen. Dit resulteerde in 2007 in een nieuwe naam: Florence Nightingale 
Instituut. Een knipoog naar zuster Nightingale zelf. Om de geschiedenis van de zorg levend te houden 
en in te spelen op de veranderende maatschappij was een nieuwe aanpak noodzakelijk.  
 
Eind 2012 sloot het FNI het museum en digitaliseerde een deel van de collectie. In 2013 
organiseerden we met de Universiteit van Utrecht een labsessie met onderzoekers en docenten van 
MBO’s en HBO’s. We brachten hun wensen en behoeften in kaart en legden zo de basis voor een 
online kenniscentrum.  
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Hierbij betrokken we natuurlijk ook de (aankomend) verpleegkundigen en verzorgenden zelf. Deze 
input vormde de basis voor het online FNI, dat op 12 mei 2014 het licht zag als kenniscentrum. In 
oktober 2017 kreeg het FNI de officiële status van geregistreerd museum.  
 
Kernwaarden  
 
De kernwaarden van het Florence Nightingale Instituut zijn te omschrijven als: 
 

• Bevlogen handelen vanuit de overtuiging van onze missie 
• Creatief een passende en verrassende oplossing zoeken voor elke uitdaging  
• Innovatief het vertrouwde durven los te laten en nieuwe paden te verkennen  
• Slagvaardig als kleine organisatie in korte tijd veel voor elkaar krijgen 
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Historisch onderzoek  
 

Onderzoek staat aan de basis van al onze activiteiten. Ook in 2017 gebruikten 
we de opgedane kennis voor het maken van themadossiers, artikelen, blogs en 
columns.  
 
Nieuw onderzoek 
 
In 2017 deden we historisch onderzoek naar de ontwikkeling van verpleegkundig leiderschap, naar 
de Landelijke Actiegroep Wijkverpleging en naar 5 toonaangevende verpleegkundigen. Daarnaast 
diepten we de heldendaden van de 15 draagsters van de Florence Nightingale Medaille uit. De 
resultaten zijn verwerkt in lezingen, blogs en dossiers.   
 
5 adopties 
 
Voor het project ‘1001 vrouwen’ van Els Kloek heeft het FNI onderzoek gedaan naar 5 
verpleegkundigen, die een plek krijgen in het boek dat eind 2018 uitkomt. Tijdens een bijeenkomst 
werden de 5 geadopteerd: Aafke van Hulst, Rosa Vecht, Anneke van den Bergh-Braam, Bep 
Engelberts en Frederike Meyboom.  
 
Verpleegkundig leiderschap 
 
Vanuit de Verpleegkundige Adviesraden, de VAR’s, kwam de vraag of het FNI de geschiedenis van 
verpleegkundig leiderschap kon onderzoeken. Uitgangspunt daarbij was het ontstaan van VAR’s en 
hun invloed op het beleid van instellingen. Onderzoek wijst uit dat die invloed vanaf de jaren ’60 
dramatisch afnam.  
 
Actie Wijkverpleging  
 
Het FNI kreeg een klein maar zeldzaam archief in handen dat gaat over acties in de wijkverpleging in 
de jaren ’70 en ’80. De huidige problemen van personeelstekorten in de wijkverpleging zijn een op 
een terug te voeren op die geschiedenis. Het leek ons dus goed om dat archief juist nu te 
onderzoeken en er een nieuw themadossier van te maken, een expositie dus. We spraken met een 
aantal actievoerders uit die tijd en verzamelden foto’s en krantenartikelen.  
 
Omdat we niet alle personen op de foto’s konden achterhalen, hebben we via Facebook en Twitter 
gevraagd aan onze volgers of ze mensen kenden en ons de namen wilden doorgeven. Als eerste deed 
Gerrit van der Wal (voormalig inspecteur IGZ) dat en anderen volgden. We kunnen het dossier zo 
compleet maken.  
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15 moedige meiden 
 
Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Rode Kruis in 2017 deden wij onderzoek naar de 
draagsters van de prestigieuze Florence Nightingale Medaille. Deze wordt sinds 1912 uitgereikt aan 
dappere of competente verpleegkundigen. In Nederland kregen 15 moedige meiden deze medaille.    
 
‘Hun stem gehoord’  
 
In 2017 startte het oral history project ‘Hun stem gehoord’. Hiermee gaan we de verhalen vastleggen 
van verpleegkundigen op 3 terreinen: in de beginjaren van de aidsepidemie, in de krijgsmacht en 
oorlog en in de leiding van ziekenhuizen. De interviews over de aidsverpleging worden in 2018 
gepresenteerd.  
 
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 de steunstichting 
van het Florence Nightingale Instituut. Ook in 2017 maakte deze stichting nieuw onderzoek mogelijk.  
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Erfgoed 
 

Het erfgoed van de verpleging bestaat uit objecten, beeld, (ego)documenten, 
boeken en tijdschriften. Ook in 2017 gingen we verder met digitaliseren en 
ontsluiten  
 
FNI.nl is een museum 
 
De museumwereld moet nog erg wennen aan een online museum. Het FNI past namelijk niet in de 
standaardformulieren van de landelijke museumvereniging. Het FNI wilde weten of het online 
museum www.fni.nl nu wel of niet te beschouwen is als een echt museum. Daarom hebben wij in 
2016 een visitatie aangevraagd bij het Landelijk Museumregister. Die vonden dat een interessante 
vraag en hebben het FNI vervolgens als pilot gebruikt. We zijn aan alle kanten gescreend (collectie, 
behoud, beheer, educatie, research, publiekszaken) en bezocht door diverse toetsingscommissies. De 
uitslag kwam in oktober en was positief. Het FNI (dus www.fni.nl) is daadwerkelijk een museum en 
daarmee ingeschreven in het Landelijk Museumregister en lid van de Nederlandse 
Museumvereniging. Dit schept duidelijkheid, maar ook verantwoordelijkheid.  
 
Nationale Museumweek  
 
Natuurlijk deden we ook in 2017 mee aan de landelijke museumweek. Dit keer was het onderwerp 
‘Ons echte goud’. Musea konden hun topobjecten in de etalage zetten. Dat deden wij met dit 
onnavolgbare tinnen piskannetje. Niet van goud, maar van materiaal dat verpleegsters vroeger 
gebruikten. In onze collectie zitten nog veel meer mooie pispotten.  
 
Zorg voor archieven 
 
Het beheren van archieven is een vak apart. Daar moet je menskracht en expertise voor hebben. Wij 
accepteren daarom alleen (zorg)archieven die verloren dreigen te gaan of die waardevol voor de 
collectie zijn, zoals het kleine archief van de Landelijke Actiegroep Wijkverpleging en het archief van 
de 3 zusjes Oord.  
 
Donatie Zorgverzekeraar Menzis  
 
Dankzij een financiële donatie van Zorgverzekeraar Menzis konden we in 2017 een serie van 100 
foto’s van wijkverpleegsters en gezinsverzorgsters, werkzaam in de ouderenzorg in de jaren ’70, 
digitaliseren. Dit is een prachtige toevoeging aan de gedigitaliseerde beeldcollectie. Veel dank!  
 
Schenkingen via VWS en IGJ  
 
Het FNI ontving ook in 2017 met grote regelmaat schenkingen van derden. Het betreft dan insignes, 
diploma’s en foto’s. Met name insignes en egodocumenten worden door nabestaanden gestuurd 
naar het ministerie van VWS en de Inspectie, de IGJ. Zij sturen de schenkingen door naar het FNI.  
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Erfgoed van het Kruiswerk 
 
De Stichting Else is de beheerder van het erfgoed van de thuisverpleging en de gezinsverzorging. De 
materiele erfenis van deze werkvelden is enorm en in 2016 overgedragen aan het FNI. Wij ontsluiten 
het erfgoed en maken het toegankelijk voor educatie.     
 
Documentatie 
 
Wie onderzoek naar de geschiedenis van de verpleging wil doen, heeft materiaal nodig. Het FNI 
beschikt over een klein, maar zeer gespecialiseerd documentatiecentrum met een handbibliotheek. 
Ook alle belangrijke verpleegkundige tijdschriften zijn aanwezig. Voor de echte liefhebbers is het 
documentatiecentrum op afspraak te bezoeken.   
 
Foto’s en films 
 
Het digitaliseren van de fotocollectie van het FNI is een lopend proces. De foto’s liggen opgeslagen bij 
het Erfgoed Gelderland in Arnhem. Honderden prachtige foto’s liggen nog te wachten op verdere 
verwerking. Hier wordt gestaag aan gewerkt. De beeldbank is (nog) niet openbaar toegankelijk.  
 
Boeken en tijdschriften  
 
Het FNI bezit een gespecialiseerde bibliotheek met alle leerboeken over de verpleging en de 
herdrukken vanaf 1870. Daarnaast bevat de collectie (internationale) literatuur over de geschiedenis 
van de verpleging, gedenkboeken, tijdschriften en brochures. In 2017 is de registratie van de boeken 
en tijdschriften in Adlib afgerond.     
 
Vragen uit het veld 
 
Onderzoekers en studenten weten het FNI goed te vinden wanneer ze een scriptie schrijven en 
informatie, teksten, foto’s of advies willen over een thema uit de geschiedenis van de verpleging of 
verzorging. Zo helpen we onderzoekers verder tijdens hun zoektocht naar de geschiedenis. Dat 
gebeurt per email, telefonisch of door een bezoek aan het documentatiecentrum. 
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Nightingale Symposium  
 

Jaarlijks organiseert het FNI het Nightingale Symposium met interessante 
lezingen, films en interviews over de geschiedenis van de verpleging en 
verzorging. Een mooie traditie!     
 
2e Nightingale Symposium 
 
Op 30 juni 2017 vond het 2e Nightingale Symposium plaats in Utrecht. Dit keer was het thema 
‘Verplegen in oorlog’ en stonden verpleegkundige helden en heldinnen centraal. Ook lanceerde het 
FNI de start van een nieuw oral history project ‘Hun stem gehoord’.   
 
Zij waren de sprekers 
 
Op het programma stond een lezing van Ad van Liempt, die het gedenkboek van het Rode Kruis heeft 
geschreven. Nannie Wiegman belichtte de draagsters van de Florence Nightingale Medaille. 
Voorzitter Saskia Danen ging in gesprek met Rick Ravensburg, voorzitter van V&VN Militaire 
Verpleegkunde en Verzorging.  
 
‘Hier om te helpen’ 
 
Ad van Liempt, journalist en eindredacteur van Andere Tijden, hield de openingslezing. Samen met 
Margot van Kooten schreef hij het jubileumboek ‘Hier om te helpen.150 jaar Nederlandse Rode 
Kruis’. Hij lichtte die 150 jaar toe aan de hand van de thema’s neutraliteit, vluchtelingen en 
individuele helden.  
 
Helden van het Rode Kruis 
 
In het kader van het jubileum produceerde het Rode Kruis een aantal geënsceneerde verhalen van 
bekende en minder bekende helden. Van Liempt gaf een toelichting op de levens van 
verpleegkundigen Johanna van Benthem, Koos van Schaik, Liduine Verlinden, Sara Hudig en Lisette 
Hellemans.  
 
Florence Nightingale Medaille  
 
Nannie Wiegman liet het publiek in haar bijdrage kennis maken met de 15 Nederlandse draagsters 
van de prestigieuze Florence Nightingale Medaille. Deze medaille wordt uitgereikt aan 
verpleegkundigen als erkenning voor dapper optreden in moeilijke situaties. De eerste werd 
uitgereikt in 1935, de laatste in 2009. Tot slot deed zij een oproep voor een nieuwe voordracht.   
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In gesprek met… 
 
In een vraaggesprek met Saskia Danen vertelde verpleegkundige Rick Ravensburg waarom hij 
gekozen heeft voor de militaire verpleging. Ook deelde hij met het publiek zijn mooie momenten 
tijdens een uitzending, maar ook voor welke lastige vraagstukken je ‘in den vreemde’ komt te staan.  
 
Geschiedenis geaccrediteerd 
 
Ook dit 2e verpleegkundig-historisch congres is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&V. Dat is 
een erkenning voor het belang van het vak geschiedenis van de verpleging. Verpleegkundigen en 
verzorgenden krijgen punten als ze aanwezig zijn en dat maakt het extra interessant.  
 
Andere Handen 
 
Het vernieuwende platform Andere Handen was tijdens het symposium aanwezig. Het FNI werkt 
samen met deze online community, die zich op de toekomst richt. Met de Expeditie Trots gingen 
medewerkers met de bezoekers in gesprek over de vraag wat kun je leren van het verleden voor de 
toekomst.  
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Dag van de Verpleging  
 

De geboortedag van onze naamgeefster is wereldwijd reden voor een feestje. 
Natuurlijk lieten wij ons ook niet onbetuigd en trokken het land is.  
 
12 mei is big business 
 
Sinds een aantal jaren is 12 mei, Dag van de Verpleging, in Nederland opnieuw ontdekt. 
Beroepsorganisaties, opleidingen en zorginstellingen pakken breed uit om deze dag hun personeel in 
het zonnetje te zetten. Wij droegen ook een steentje bij. En op tal van plekken wapperde deze 
nieuwe vlag. 
 
12 mei in Bernhoven 
 
De Dag van de Verpleging 2017 gaat in ziekenhuis Bernhoven te Uden de boeken in als een 
historische dag. Op die dag kreeg het ziekenhuis een eigen Verpleegkundige Advies Raad, een VAR. 
Dat was aanleiding om onze pop-up expositie over leiderschap in huis te hebben en zo 12 mei een 
feestelijk tintje te geven.  
 
Interview met Radio Steunkous 
 
Een geweldig initiatief van Buurtzorg is Radio Steunkous. 2 wijkverpleegkundigen, tevens 
radiomaaksters, maken elke dinsdagmiddag een live radioprogramma voor bewoners en personeel 
van verpleeg- en verzorgingsinstellingen in Amsterdam. Nannie Wiegman werd geïnterviewd over 
het ontstaan van de Dag van de Verpleging. 
 
12 mei in Máxima Medisch Centrum 
 
Op de Dag van de Verpleging in het MMC vierde de VAR haar 10-jarig bestaan. Dat was reden voor 
het symposium ‘So VAR so good’. Van verleden naar heden naar toekomst’.  Nannie Wiegman 
opende met een lezing over de ontwikkeling van verpleegkundige adviesraden en leiderschap.   
 
Modeshow op Rijn IJsselcollege 
 
De Dag van de Verpleging was voor het Rijn IJsselcollege in Arnhem aanleiding om gedurende 6 
weken aandacht te besteden aan de geschiedenis van de verpleging. Voor een vrolijke afsluiting was 
de modeshow ‘Blitse zusters’ aanwezig, waarbij docenten en studenten historische uniformen 
showden.    
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Internationaal  
 

Hoe heeft het verpleegkundig beroep zich in Europese landen ontwikkeld? 
Daarmee houdt de European Association for the History of Nursing zich bezig. 
Het FNI is lid. 
 
Internationale ambities  
 
Niet alleen in Nederland, ook in de rest van Europa wordt de geschiedenis van de verpleging 
bestudeert. Het FNI is medeoprichter van de European Association for the History of Nursing de 
EAHN, waarbij 17 landen zijn aangesloten. Belangrijkste doel is het vormen van een netwerk tussen 
onderzoekers en de promotie van het vak. 
 
Meeting EAHN in Utrecht  
 
Op 23 en 24 februari was het FNI de gastvrouw van de jaarlijkse EAHN-meeting. De eerste dag stond 
in het teken van onderwijs. De dag werd geopend door Sonja Kersten, directeur van V&VN.  Alle 
landen hielden een referaat over de wijze waarop geschiedenis van de verpleging vertegenwoordigd 
was in het onderwijs.  
 
Excursie Utrechts Archief  
 
Omdat het eerste Diaconessenhuis in 1844 in Utrecht gevestigd werd, stond een bezoek aan het 
Utrechts Provinciaal Archief op het programma. Na een inleiding van Nannie Wiegman bezochten de 
gasten een speciaal voor deze gelegenheid ingerichte expositie over diaconessenverpleging. 
Zeldzame foto’s en archiefstukken waren hiervoor uit het depot gehaald.  
 
Een Europese Master 
 
Op initiatief van de Universiteit van Tromsø is de Massive Open Online Course ‘Nursing Traditions 
and History of Europe’ ontwikkeld. Deze MOOC is op 23 februari gepresenteerd en online gegaan. 
Het FNI leverde hiervoor 2 gastcolleges, een over de Nederlandse ontwikkelingen en een over 
Florence Nightingale.   
 
Plannen voor 2018 
 
Op 24 februari kwam de kerngroep van de EAHN bijeen om het beleid voor 2018 te bepalen. Een gift 
van de Stichting Zuster Vernède maakt het mogelijk om een website te maken. Voor 2018 wordt een 
conferentie gepland in Zwitserland, waar ook het FNI een lezing zal verzorgen.    
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Onderwijs  
 

Wat heb je aan geschiedenis van de verpleging en verzorging? Geschiedenis 
relevant laten zijn voor het onderwijs. Dat is onze uitdaging!  
 
Zo leuk is historie  
 
Geschiedenis is sinds 1995 geen verplicht onderdeel meer van het curriculum. Wij zetten dus alle 
zeilen om toch het belang ervan uit te dragen. Immers, ‘the Future of Nursing is built on the past’. 
Studenten én docenten moeten op eigentijdse manier weer het nut van hun beroepsgeschiedenis 
inzien.  
 
College ambassadeurs traject V&VN 
 
Het project ‘Ambassadeurs voor de Wijkverpleegkundige’ van VWS en uitgevoerd door V&VN is 2 
jaar geleden gestart om de wijkverpleegkundige te promoten. Door alle fusies en problemen was de 
rol van de wijkverpleegkundige weggezakt en zelf was ze ook haar identiteit kwijt. Nu hebben we ze 
weer hard nodig, maar hoe krijg je zo snel weer een goede club bij elkaar? Daar is dit project voor 
bedoeld.  
 
20 ambitieuze wijkverpleegkundigen krijgen een stoomcursus aangeboden en gaan daarna als 
ambassadeur het veld weer in. Tijdens deze cursus verzorgt het FNI in de persoon van Nannie 
Wiegman een college over de ambassadeurs van vroeger en de historie van de wijkverpleging. Dit 
college werd in 2017 aan 2 groepen gegeven en werd als zeer goed geëvalueerd.  
 
Rolmodellen aan het woord 
 
Voor studenten die gebruik maken van de educatie op fni.nl is het stimulerend als ze zich kunnen 
identificeren met rolmodellen uit de verpleging. Daarom heeft het Florence Nightingale Instituut een 
aantal verpleegkundigen geïnterviewd over hun motivatie voor het vak.  
 
Nog meer onderwijs  
 
Op het Rijn IJsselcollege te Arnhem verzorgden wij een introductieles over de geschiedenis van de 
verpleging en verzorging. Zowel studenten verpleegkunde als verzorging waren aanwezig. De les 
‘Hier komt jouw beroep vandaan’ liet zien hoe verpleging en verzorging zijn ontstaan en uit elkaar 
zijn gegroeid.   
 
College aan de Jeugdverpleegkundige 
 
In 2017 startte een pilot voor een traject voor de jeugdverpleegkundige. Ook deze beroepsgroep 
heeft ambassadeurs nodig. Nannie Wiegman verzorgde voor hen een historisch gastcollege. Reactie 
van een van de deelnemers: geweldig, bevlogen kijkend naar het verleden van de JGZ.  
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6 weken lang geschiedenis  
 
Op het MBO in Arnhem worden de studenten goed voorbereid op hun nieuwe beroep. Het Rijn 
IJsselcollege organiseerde 6 weken lang activiteiten met geschiedenis als kern. Thema’s als 
vaardigheden, protocollen, onderzoek en opleiding werden door studenten in werkgroepen en 
presentaties uitgewerkt. Gedreven docenten vormden de drijfveer.  
 
150 docenten doen mee 
 
Er zijn inmiddels zo’n 150 verpleegkundedocenten, ook Vlaamse, die gebruik maken van onze online 
onderwijsmodules. Naar aanleiding van een digitale enquête gaven zij aan blij te zijn met deze vorm 
van historisch onderwijs. De modules zijn makkelijk in te zetten bij de lessen en sluiten goed aan bij 
de behoefte.   
 
Studenten lopen stage  
 
Vanuit Saxion Hogeschool liepen 4 eerstejaars HBO-V-studenten bij ons stage. Uitgangspunt was de 
meest recente beroepscode voor verpleegkundigen. Ze gingen op zoek naar de oorsprong van die 
code. Wanneer kregen we de allereerste code, waarin verschilde die van nu en wat kunnen we 
daarvan leren? Ze schreven er een paper over.  
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In het land 
 

We delen het verpleegkundig erfgoed met scholen, instellingen en ziekenhuizen. 
Dat zorgt voor herkenning en beleving. In 2017 deden we dat zo. 
 
Je eigen expositie op locatie  
 
Deze expositie is speciaal ontworpen om rond te reizen. Hij bevat 6 themavitrines met een verhaal, 
treklades, filmpjes, foto’s en objectenbeeld. Via QR-codes kun je op fni.nl extra informatie krijgen. 
Voor elke instelling maken wij de expositie op maat, met de eigen historie en een gastconservator.   
 
Pop-up expositie in Rotterdam 
 
Het ErasmusMC en de Daniël den Hoedkliniek komen in 2018 samen onder een dak. Voor de 
Verpleegkundige Raad VIP2 een reden om de pop-upexpositie in huis te halen. De inhoud ging over 
de verpleging in beide ziekenhuizen en over verandering. Een maand lang pronkte hij in de passage, 
met een eigen canon. 
 
Uniformen in Zwolle 
 
Ook in 2017 kwamen de nieuwe studenten van Hogeschool Viaa in Zwolle grondig in aanraking met 
de historie van hun vak. Het was een week lang feest. Het resultaat was een minisymposium met 
presentatie van 16 historische projecten. Een fotosessie, waar studenten met uniformen van het FNI 
op de foto gingen, had gretig aftrek.    
 
Lezing voor de GGZ Eindhoven 
 
Ook met lezingen en verhalen trokken we het land in. Zo hield Nannie Wiegman op 4 juli een lezing 
ter gelegenheid van de oprichting van een nieuwe Verpleegkundige Staf bij de GGZ in Eindhoven. 
Met de lezing ‘Pak die kans’ vertelde zij hoe verpleegkundigen in de GGZ de afgelopen 100 jaar 
leiderschap hadden getoond.  
 
‘Strak gesteven’ in Amsterdam  
 
Het 30-jarig bestaan van het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam was reden voor een feestje. Onze 
vrolijke expositie met 8 grote foto’s van zusters in uniform hing in september 2 weken in de hal van 
het ziekenhuis. Met de extra informatie erbij geeft dit een goed beeld van de ontwikkeling van het 
uniform.   
 
Verpleegkundig Symposium VIP2 
 
Tijdens een symposium met de uitreiking van de Meyboom Zorgprijs op 1 december in het 
ErasmusMC in Rotterdam hield Nannie Wiegman de openingslezing ‘Let op uw Saeck!’.  
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Met deze beroemde uitspraak van Frederike Meyboom liet zij zien welke invloed verpleegkundigen 
gaandeweg zijn kwijtgeraakt en voor welke uitdagingen we nu staan.  
 
Open Dag in Weert   
 
De Open Dag op 17 juni in het Sint Jans Gasthuis in Weert kon niet meer stuk dankzij de inzet van 
‘onze’ zuster Anna. In historisch uniform hielp zij mee de landelijke bewustwordingscampagne ‘Drie 
goede vragen’ tot een succes te maken. Daar wist zuster Anna wel raad mee. 
 
Pop-up expositie met gastconservator  
 
In Ziekenhuis Bernhoven konden personeel, publiek en patiënten een maand lang genieten van onze 
pop-up expositie. Aanleiding was de transformatie van het Platform voor Verpleegkundigen tot echte 
VAR. Het thema was ‘In beeld’. Hanneke Peters, voorzitter VAR, was gastconservator en zocht uit de 
collectie de mooiste objecten bij elkaar.  
 
Foto-expositie in Den Haag  
 
Tijdens een feestelijke receptie werden de vrijwilligers van de Haagse Hogeschool in het zonnetje 
gezet. Deze vrijwilligers zijn allemaal student bij de HBO-V en zetten zich belangeloos in voor allerlei 
festiviteiten. Deze foto-expositie, die tenslotte over verpleegkundigen gaat, droeg een steentje bij 
aan de bijeenkomst. 
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In de schijnwerpers  
  

Bouwen aan je naamsbekendheid betekent vooral communiceren met je 
doelgroep. Dat doen we offline, maar vooral online via sociale media. Zo deden 
we dat in 2017. 
 
Succes op Facebook  
 
Een bericht op Facebook over de Wet op de Ziekenverzorging bracht een storm van reacties op gang. 
Met de foto van dit insigne raakten we het hart van vele ziekenverzorgenden. Het bericht werd meer 
dan 1.000 keer gedeeld en kreeg ruim 6.500 reacties, met prachtige verhalen. De kracht van sociale 
media.  
 
Communicatie via de nieuwsbrief 
 
Maandelijks versturen we naar onze relaties, zo'n 5.500, een nieuwsbrief. Hiermee houden we hen 
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes op het gebied van de geschiedenis van 
zorg. De inhoud varieert van recente (gast)blogs, schenkingen en educatie tot een aanbieding uit de 
webshop. 
 
Content op Twitter  
 
Om onze volgers zoveel mogelijk te informeren over historisch belangrijke feiten, gebruiken we als 
basis een uitgebreide contentkalender. Hierin staat wat er in de geschiedenis van de verpleging en 
verzorging gebeurde. Dit is eigenlijk de canon van de verpleging, maar dan per dag. Op dit moment 
hebben we 2.575 volgers.   
 
Fun op Facebook 
 
Verpleegkundigen en verzorgenden zijn fanatieke Facebookliefhebbers. Om hen te bereiken posten 
we zoveel mogelijk onderhoudende, maar ook leerzame berichtjes op Facebook. En uiteraard altijd 
met foto of filmpje. Onze uitgebreide contentkalender is de basis voor deze berichtjes. Het aantal 
volgers is 4.013 
 
Blogs   
 
Directeur Nannie Wiegman schreef ook in 2017 regelmatig columns en blogs voor tijdschriften en 
online platforms. Uitgangspunt hierbij is dat de actualiteit in een historisch kader wordt gezet. Dat 
format ligt niet altijd voor de hand, maar is iets wat de doelgroep vraagt. Men wil iets leren van de 
historie. 
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Onze gastbloggers 
 
Regelmatig nodigen we gasten uit om een blog voor ons te schrijven. Zij hebben een artikel of boek 
geschreven over de geschiedenis van de verpleging of interviews afgenomen. Manja en Saskia deden 
onderzoek naar een oud fotoalbum en zetten voor ons hun ervaring op papier.  
 
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.  
 
fni.nl 
 
De website fni.nl ís het Florence Nightingale Instituut, platform voor historische kennis en museum. 
Objecten, onderwijsmodules, beeldmateriaal en inhoudelijke informatie is er te vinden. Hier kunnen 
verpleegkundigen en verzorgenden terecht voor informatie over de geschiedenis van hun beroep. 
Jaarlijks ontvangen wij ruim 30.000 unieke bezoekers.    
 
In de Rode Hoed  
 
In een stampvolle zaal in De Rode Hoed te Amsterdam onthulde Nannie Wiegman de namen van 5 
toonaangevende verpleegkundigen. Ze zijn toegevoegd aan het project 1001 vrouwen in de 20ste 
eeuw. Bij de presentatie leidde vooral de aquarel van Aafke van Hulst over Rust, Reinheid en 
Regelmaat tot groot gejuich.  
 
Royal College of Nursing  
 
Een bezoek deze zomer aan de Royal College of Nursing in Londen gaf helder inzicht in de wijze 
waarop deze beroepsorganisatie de geschiedenis van de verpleging hooghoudt. Op alle 
bijeenkomsten van de RCN wordt geschiedenis ingezet. Om bezoekers te verrassen en om nieuwe 
leden te werven.    
 
2 serieuze zusters 
 
Onze pleegzusters Anna en Sonja brachten ook in 2017 weer een vrolijke, maar vooral serieuze 
kerstgroet. Ze gingen er even rustig voor zitten met een potje thee en een koekje. Maar niet te lang, 
want de plicht roept en ledigheid is des duivels oorkussen. Waar zie je deze zusters nog?  
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De organisatie  
 
Bestuur Stichting Florence Nightingale Instituut 
 
Het bestuur vergaderde in 2017 3 keer en bestaat uit de volgende leden:  
 

• Mevr. H. (Hanneke) Hillmann, voorzitter 
Verpleegkundige (niet praktiserend). Programmacommissie ‘Zichtbare Schakel’, ZonMw 

• Drs. M. (Marlijn) Lenselink, penningmeester/secretaris 
Bedrijfskundige, directeur Hoenderloogroep en lid Raad van Toezicht Deltion College, 
Zwolle 

• Drs. G. (Godelieve) van Heteren 
Arts, historicus. International health and development policy and senior PBF expert 
World Health Organization  

• Dhr. R. (Robert) Simons 
Verpleegkundige, adviseur Raad van Bestuur AMC, Amsterdam 

• Dr. P. (Pieterbas) Lalleman, RN MA 
Verpleegkundige, organisatiesocioloog, Hogeschool Utrecht 

• Drs. N. (Nannie) Wiegman 
Verpleegkundige (niet praktiserend), historicus 

 
Comité van Aanbeveling  
 

• Prof. dr. E.S. (Eddy) Houwaart  
Hoogleraar medische geschiedenis, Faculty Health Medicine and Life Sciences, UMC in 
Maastricht 

• Dhr. P.J. M. (Peter) Koopman 
Besturend verpleegkundige (niet praktiserend) Advisor Health Care Policy, Deventer 

• Drs. J. (Johan) Lambregts 
Verpleegkundige (niet praktiserend) en erevriend. Bureau Lambregts. Advies en 
ontwikkeling in de gezondheidszorg, Rotterdam 

• Dr. C.B. (Bas) Leerink 
Voorzitter Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente, Enschede 

• Prof. dr. M.J. (Mart) van Lieburg 
Emeritus hoogleraar medische geschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam en Rijks 
Universiteit Groningen 

• Prof. dr. P.L. (Pauline) Meurs 
Hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter 
van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) 

• Mr. A. (André) Rouvoet 
Voorzitter koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, Zeist 

• Prof. dr. P. (Paul) Schnabel 
Voorzitter Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Zeist 
Universiteitshoogleraar, Universiteit Utrecht  
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• Mr. E. (Els) Veder-Smit  

Oud-staatssecretaris Volksgezondheid en Milieuhygiëne, oud-voorzitter Nationale 
Kruisvereniging, erevriend, Leeuwarden 

• Drs. E. (Eeke) van der Veen 
Oud-voorzitter Zorgbelang Nederland, Utrecht 

 
Bestuur Stichting Zuster Vernède  
 

• Dr. R. (Rob) van der Sande, voorzitter 
Lector Langdurige Zorg, Hoge School van Arnhem en Nijmegen 

• Drs. N. (Nannie) Wiegman, secretaris/penningmeester 
Directeur Florence Nightingale Instituut 

• Prof. dr. G. (Gemma) Blok 
Faculteit der Geesteswetenschappen, Capaciteitsgroep Geschiedenis, UVA en Vakgroep 
Cultuurwetenschappen Open Universiteit 

 
Medewerkers en vrijwillige ondersteuning 
 

• Drs. Nannie Wiegman, directeur 
• Martine Werners, web redacteur 
• Dr. Koos Duivesteijn-Ockeloen, bibliotheek   
• Joke van den Boogaard, collectiemedewerker 
• Myriam Crijns, collectiemedewerker  
• Bouke van den Brink, facilitaire ondersteuning   
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Colofon 

 
Teksten Jaarbericht 2017: drs. Nannie Wiegman 
Vormgeving/Lay out: Martine Werners  
 
Contact 
Florence Nightingale Instituut, 
Industrieweg 6J, 4104 AR Culemborg 
T 085 2736023 of 06 20965592 
www.fni.nl | info@fni.nl 
Twitter @FNI.nl | Facebook.com/FlorenceNightingaleInstituut 
 
Voor geïnteresseerden is de jaarrekening van het Florence Nightingale Instituut over 2017 op te 
vragen via info@fni.nl  
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