
 
 

Jaarbericht 2018 

 

Stug verder 

 

Foto’s, documenten, archieven en objecten vertellen het verhaal van de geschiedenis van de 

verpleging. Dat is mooi. Maar nog indrukwekkender zijn de verhalen van verpleegkundigen over 

vroeger. Deze verhalen komen bij veel ons binnen per e-mail of per post.  

 

Zoals onlangs een kriebelig geschreven briefje van zuster S. Ze stuurde ons 3 dingen: haar insigne, 

een klinkende cijferlijst met een gemiddelde van 8,5 en haar diploma, behaald in 1958 in het 

Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam. Maar onthutsend was de tekst op het begeleidende briefje: “De 

dag dat ik slaagde, nam ik ontslag. Uit weerzin tegen het domme en autoritaire africhten heb ik geen 

dag als gediplomeerde gewerkt. Deze spulletjes lagen bijna een halve eeuw in mijn bureaula en mag 

u hebben.”  

 

Ook dit verhaal vertelt ons een stukje van de geschiedenis van de verpleging, al is de inhoud niet 

opbeurend en vraag ik me af hoe het nu met zuster S. gaat. Het geeft maar weer aan dat 

ziekenhuizen zuinig moeten zijn op hun verpleegkundigen. 

Veel leesplezier!  

 

Nannie Wiegman, directeur FNI.nl  
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Het FNI in 2018 

In 2018 gingen we stug door met het vertellen van onze boodschap. Dat leidde 

op sociale media tot meer volgers en dus meer aandacht voor het FNI. Zo 

maken we de geschiedenis van zorgprofessionals relevant.  

 

Dit zijn wij 

Het Florence Nightingale Instituut (FNI) is het kenniscentrum en platform voor de geschiedenis van 

de zorg. De gedigitaliseerde collectie is de kern van het instituut. Wij delen de historische kennis en 

het erfgoed op eigentijdse wijze. Het FNI is het eerste geregistreerde online museum. Kortom, dit zijn 

wij! 

 

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 Aafke 

van Hulst en Lientje Kruysse.  

 

Dit doen wij  

Het is ons doel om geschiedenis leerzaam en relevant te laten zijn voor verpleegkundigen en 

verzorgenden. Dit doen we met actuele themadossiers op fni.nl, met educatieve opdrachten voor 

studenten en door de kennis te delen via sociale media, columns, blogs, lezingen, colleges, media 

optredens, pop-up expo’s en het jaarlijkse Nightingale Symposium. 

 

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.  

 



 
 
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 Universi¬teit 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. Hierbij betrokken we natuurlijk ook de (aankomend) verpleeg¬kundigen 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 

 

  



 
 

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 2018 deden we historisch onderzoek van verpleegkundig leiderschap, de rol van de wijkverpleging 

en invloed van de Spaansche Griep. Daarnaast diepten we de heldendaden uit van 6 pioniers uit de 

aidsverpleging. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in lezingen, blogs en themadossiers.   

 

Duo aan de top 

Op alle niveaus krijgen verpleegkundigen én verzorgenden bijscholing op het gebied van leiderschap. 

De volgende uitdaging is de toetreding tot de Raden van Bestuur van instellingen. Dat levert invloed 

op. En het kan. Want aan het begin van de 20ste eeuw stonden dr. Van Deventer en Anna Reynvaan 

als krachtig duo ook samen aan de top.  

 

Wie was zuster Schutte?  

Wie de tijdschriften van de wijkverpleging doorkijkt, stuit vaak op de naam van wijkverpleegkundige 

Schutte. Reden dus om uit te zoeken wie deze zuster was. Zuster Schutte, zoals ze steevast werd 

genoemd, had haar opleiding gevolgd in het Emma Kinderziekenhuis en het Wilhelmina Gasthuis. In 

1920 volgde ze de cursus wijkverpleging bij de beroemde Aafke Gesina van Hulst. Tussen 1921 en 

1931 werkte ze als wijkverpleegster in Zuilen bij Utrecht. In die tijd richtte ze in 1927 de 

Nederlandsche Bond van Wijkverpleegsters op, waarna Aafke haar aanwees als haar opvolgster om 

les te geven bij de cursus wijkverpleging. Als docente was zuster Schutte tot 1946 actief, waarna met 

een daverend feest afscheid van haar werd genomen. In 1950 kreeg ze de Ridderorde uitgereikt, 

waarbij ze de ‘moeder aller wijkverpleegsters’ werd genoemd. Bij haar begrafenis in Bilthoven op een 

koude winterdag in 1952 was een grote schare wijkverpleegsters aanwezig.  

 



 
 
De Spaanse Griep van 1918  

Wereldwijd herdacht men in 2018, en ook nog in 2019, de uitbraak van de Spaanse Griep in 1918. 

Met 50 miljoen doden een enorme ramp. Het FNI deed onderzoek naar de Spaanse Griep in 

Nederland, waar ook tussen de 30-40 duizend mensen stierven. Vooral de vraag wie al die zieken 

verpleegden, stond op het 3de Nightingale Symposium centraal.  

 

Pioniers in de aidsverpleging  

Begin jaren ’80 openbaarde zich de dodelijke ziekte aids. Jonge mensen stierven en medici stonden 

met lege handen. In Nederland waren het de verpleegkundigen die met doorzettingsvermogen en 

een grote dosis lef de verpleging voor deze zieken op zich namen. Op het 3de Nightingale Symposium 

kregen zij een publiek eerbetoon.   

 

Stichting Zuster Vernède 

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

documentatiemateriaal te ontsluiten heeft de Stichting Zuster Vernède opgericht ook in 2018 een 

belangrijk deel van het onderzoek dat het FNI verrichtte financieel mogelijk gemaakt.  

 

 

  



 
 

Erfgoed 
De collectie van het FNI bestaat uit objecten, foto’s, (ego)documenten, boeken 

en tijdschriften. Ook in 2018 gingen we verder met digitaliseren en ontsluiten 

van al dit moois.  

 

FNI, een heus museum 

Hoewel het nog flink wennen is voor de ‘echte’ museumwereld, het online kenniscentrum FNI.nl 

vanaf oktober 2018 officieel een geregistreerd museum. We voldoen daarmee aan alle museale eisen 

zoals collectie, behoud, beheer, educatie, research, publiekstaken. FNI.nl is daarmee ingeschreven in 

het Landelijk Museumregister en lid van de Nederlandse Museumvereniging.  

 

Landelijke Museumweek 

Natuurlijk deden we als geregistreerd museum mee met de landelijke Museumweek, vooral online 

natuurlijk. Opnieuw was het thema ‘Ons echte goud’. Musea konden hun topobjecten in de etalage 

zetten. Voor ons is dit tinnen piskannetje met bijbehorend verhaal een topper. Weliswaar niet van 

goud, maar dat past ook helemaal niet bij het materiaal dat verpleegsters vroeger gebruikten.  

 

Zorg voor archieven 

Het beheren van archieven is een vak apart. Daar heeft het FNI niet de menskracht noch de expertise 

voor in huis. Wij accepteren alleen (zorg)archieven die verloren dreigen te gaan of iets toevoegen 

aan de collectie. Zoals bijvoorbeeld het archief van Harry van der Bruggen met de complete 

informatie van het ontstaan van de studie Verplegingswetenschap in Maastricht.  

 

Schenkingen via VWS en IGJ  

Het FNI ontving ook in 2018 met regelmatig 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.  

 

 



 
 
Nieuwe aanwinsten 

Ook in 2018 druppelden de schenkingen gestaag binnen. Insignes, diploma’s, veel foto’s en 

fotoboeken. Ook een interessant archief van het Nederlands Genootschap voor Verpleegkunde 

kwam in ons bezit. En natuurlijk een prachtige verzameling van zo’n 100 ansichtkaarten van het Onze 

Lieve Vrouwe Gasthuis, die de familie Pennekamp ons toevertrouwde. Er wordt al hard gewerkt aan 

de digitalisering ervan.   

 

Erfgoed van het Kruiswerk 

De Stichting Else is de eigenaar van het erfgoed van de thuisverpleging en de gezinsverzorging. De 

materiële erfenis van deze werkvelden is enorm en in 2016 overgedragen aan het FNI met een 

financiële ondersteuning. Wij ontsluiten het erfgoed, digitaliseren de foto’s en maken de collectie 

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 een afspraak te bezoeken.   

 

Wie is wie?  

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseerde het FNI een bijeenkomst met een 8-tal niet-

praktiserende verpleegkundigen om personen op foto’s te duiden. Deze 8 bezitten samen een 

enorme hoeveelheid kennis en daar konden wij van profiteren. In de collectie zitten nogal wat foto’s 

waarvan we geen idee hebben wie erop staan. Het was een vrolijke, maar vooral nuttige 

bijeenkomst.   

 

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 van ziekenhuizen, verpleegkundige tijdschriften en 

reclamemateriaal van ziekenhuizen. Er wordt gewerkt aan de digitalisering van tijdschriften.      

 

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. 

 

 

  



 
 

3de 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!     

 

3de Nightingale Symposium 

Op 4 juli 2018 vond het 3ste Nightingale Symposium plaats in Utrecht. Dit keer was het thema ‘Kijk 

uit, besmettelijk!’ en stonden besmettelijke ziekten en de verpleging centraal. Ook lanceerde het FNI 

de resultaten van het oral history project ‘Hun stem gehoord’, waarbij 6 aidsverpleegkundigen in de 

schijnwerpers stonden.    

 

Zij waren de sprekers  

Op het programma stond een lezing van Alice Juch, die over tuberculose sprak. Nannie Wiegman 

belichtte de verpleging van Spaanse Groep patiënten in Nederland. Floor Haalboom liet zien hoe 

besmettelijke dierziekten voor mensen kunnen zijn en Hugo Schalkwijk vertelde over het aidsproject. 

En dat alles onder deskundige leiding van Saskia Danen. 

 

Tuberculose. Volksziekte nummer 1  

De middag begon met een lezing door Alice Juch, medisch historica. Tot ver in de 20ste eeuw eiste 

tuberculose veel dodelijke slachtoffers, uit alle lagen van de bevolking. Zolang er voor deze zeer 

besmettelijke ziekte geen werkzame medicijnen waren, konden zieken of intramuraal in sanatoria 

behandeld worden. Veel zieken werden echter extramuraal behandeld, door de wijkverpleegster met 

tuberculoseaantekening.  

 

Kijk uit, besmettelijk!  

De 100-jarige herdenking van de Spaansche Griep uit 1918 was de aanleiding voor de tweede lezing. 

Nannie Wiegman liet zien wat de gevolgen van deze dodelijke ziekte voor Nederland waren. Ruim 

40.000 mensen stierven aan de griep en velen waren ziek.  



 
 
De meeste zieken werden thuis verpleegd door ingehuurde particuliere verpleegster en 

wijkverpleegster. Voor huisartsen en verpleegsters een uitputtende tijd.    

 

Van dier op mens  

Floor Haalboom, wetenschaps-historica, hield een lezing over zoönose, waarbij dieren een 

besmettelijk ziekte overgedragen op de mens, zoals bij Q-koorts of rundertbc. Verpleegkundigen 

hebben hier ook mee te maken. Lang dacht men dat artsen en dierenartsen niet goed 

samenwerkten, maar deze analyse klopte niet. Het waren strategische belangen tussen de 

ministeries van Volksgezondheid en Landbouw die botsten.  

 

Verhalen van aidsverpleegkundigen  

Hugo Schalkwijk, publieks-historicus en gespecialiseerd in de oral history methode, heeft op verzoek 

van het FNI 6 verpleegkundigen uitvoerig geïnterviewd over hun werk tijdens de vroege aidsperiode 

begin jaren ’80. Hij liet zien hoe deze verpleegkundigen zich hebben ingezet om te zorgen dat de 

ziekte aids in Nederland niet, zoals in de VS, tot hysterische taferelen zou leiden.  

 

In gesprek met Tineke van der Kruk  

Saskia Danen ging in gesprek met verpleegkundige Tineke van der Kruk over haar ervaring met 

aidsverpleging. Werkzaam als afdelingshoofd in een verpleeghuis kreeg ze voor het eerst met de 

ziekte te maken. In 1987 startte ze op de nieuwe aidsafdeling van het AMC. Het werk was zwaar, 

want patiënten waren erg ziek en jong. Tegelijk werd ‘het leven gevierd’.  

 

Pioniers in de aidsverpleging 

De ziekte aids was begin jaren ’80 de laatste grote dodelijke epidemie die de moderne westerse 

geneeskunde heeft gekend. Terwijl wetenschappers in laboratoria hard zochten naar oplossingen van 

de mysteries rond de nieuwe ziekte waren het verpleegkundigen en verzorgenden die in allerlei 

omstandigheden te maken kregen met de epidemie. Zij namen het voortouw. Over de 

wetenschappers is veel geschreven, zij deden baanbrekend werk met het doel de ziekte te 

bestrijden. Over de inspanningen, de angsten en de betrokkenheid die verpleegkundigen leverden, is 

weinig bekend.  



 
 
Hoewel vele verpleegkundigen hier genoemd zouden kunnen worden, hebben we 6 van deze 

pioniers, die in de frontlinie hun werk deden, geïnterviewd. Omdat hun verhalen gehoord moeten 

blijven en overgedragen op de nieuwe generatie verpleegkundigen en verzorgenden.  

 

Nieuw dossier aidsverpleging 

De resultaten van het project aidsverpleging voegen een onbekend stuk historie toe aan de 

geschiedenis van de verpleging. Alle 6 pioniers zijn geïnterviewd en 18 korte filmpjes uit die 

interviews zijn te bekijken in het nieuwe dossier dat het FNI over de aidsverpleging heeft gemaakt. 

Tijdens het symposium werd dit dossier vrolijk onthuld.     

 

Symposium geaccrediteerd 

Ook dit 3de verpleegkundig-historisch congres is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&V. Dat is 

een erkenning voor het belang van de geschiedenis van de verpleging en verzorging. 

Verpleegkundigen en verzorgenden waren dan ook ruim aanwezig en afkomstig uit het hele land. 

Helaas moest het FNI vanwege de grote belangstelling een wachtlijst hanteren en zo’n 30 

belangstellenden teleurstellen. Een leerpuntje.  

 

Gezellige borrel  

Het Nightingale Symposium is ook meteen een perfecte gelegenheid voor onze vrienden om elkaar te 

ontmoeten. Dat gebeurt dan ook op grote schaal. Dankzij het mooie weer kon dat deze keer buiten. 

Veel nieuwe contacten werden gelegd, maar ook veel oud-collega’s konden bijpraten. Natuurlijk 

onder het genot van een drankje en een hapje.  

 

 



 
 

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.  

 

Gastles Ambassadeurs jeugdverpleegkundigen  

Om de jeugdverpleegkundigen beter op de kaart te zetten, startte V&VN een opleidingstraject voor 

ambassadeurs, in navolging van het succesvolle programma voor de wijkverpleegkundige. Vanuit het 

FNI verzorgde Nannie Wiegman op 25 mei de gastles ‘Hier komt jouw vak vandaan’. Ook de 

luizenzusters kwamen hierbij prominent in beeld.   

 

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. Een van hen is 

verpleegkundige Aart Pool, die zijn verhaal vertelt.  

 

Nog meer onderwijs 

Op Hogeschool VIAA in Zwolle krijgen de studenten verpleegkunde al vroeg in hun opleiding te 

maken met de geschiedenis van hun nieuwe beroep. Behalve een introductiecollege door Nannie 

Wiegman gaan ze een week lang aan de slag met opdrachten. Ze organiseren een levendige markt 

rond allerlei historische thema’s, waarbij ze gebruik maken van FNI.nl   

 

 



 
 
200 docenten doen mee 

Er zijn inmiddels zo’n 200 verpleegkunde docenten, 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 eerstejaars HBOV studenten een oriëntatie stage bij het FNI. 

Opdracht was de vraag: En…wat weet jij van de wasbeurt op bed? 4 studenten doken in de 

geschiedenis van het wassen. Hoe gaat dat nu, hoe ging dat vroeger en waarin zit het verschil? Een 

interessante leeropdracht, waar ze een mooi paper over maakten.   

 

Lezing Ga ervoor! 

Op 16 mei organiseerde de VAR in ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen het symposium 

Leiderschap. Nannie Wiegman liet in haar lezing zien hoe verpleegkundigen vanaf 1970 hun invloed 

in het ziekenhuis kwijtraakten. En welke les we hieruit kunnen trekken. Ook verpleegkundige Wietske 

Dienersen kwam aan bod.  

 

  



 
 

In het land  
We delen het verpleegkundig erfgoed met scholen, instellingen en ziekenhuizen. 

Dat zorgt voor herkenning en beleving. Lees hoe we dat in 2018 deden. 

 

Je eigen expositie op locatie 

Deze expositie is speciaal ontworpen om te reizen. Hij bevat 6 themavitrines met een verhaal, 

treklades, filmpjes, foto’s en objectenbeeld. Via QR-codes kun je via 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 VUMC  

Het VUMC en het AMC zijn een bestuurlijke fusie aangegaan. Dat is een mooie gelegenheid om ook 

de samenwerking tussen de verpleegkundigen te benadrukken. We maakten de expositie ‘Samen 

verder’ met objecten uit de VU-opleiding. Een maand lang pronkte de expositie in de hal van het 

ziekenhuis. Ook was er een canon van de verpleging te zien.  

 

Feest in De Zellingen 

Tijdens een feestelijke receptie bij De Zellingen in Capelle aan de IJssel fleurde de foto expositie 

‘Strak gesteven’ de zaal op. Deze vrolijke expositie laat 8 grote foto’s van zusters in uniform zien. Ook 

was pleegzuster Anna in historisch uniform aanwezig om de gezondheid van de gasten in de gaten te 

houden.  

 

Ziekenkamer in het Apeldoornsche Bosch  

In paviljoen Hanna van het Apeldoornsche Bosch verzorgde het FNI de reconstructie van een 

eenpersoons ziekenkamer uit ca. 1940. De geschiedenis van deze Joods Psychiatrische inrichting is 

dramatisch, omdat alle patiënten en een groot deel van het verpleegkundig personeel in 1943 is 

weggevoerd door de Duitse bezetter.  

 

 

 



 
 
Gewoon Stoer  

Het 80-jarig bestaan van het damesblad Margriet was aanleiding om 80 stoere vrouwen in beeld te 

brengen. Een van die 80 was Nannie Wiegman, directeur van het FNI. Fotografe Sascha de Boer 

portretteerde haar. De 80 foto’s hingen tijdens de expositie ‘Gewoon Stoer’ in het Historisch 

Museum Amsterdam.  

 

1001 vrouwen in AHM  

Het FNI heeft ervoor gezorgd dat in het boek ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’, geschreven door Els 

Kloek, minstens 5 verpleegkundigen een plek kregen. De opening van de gelijknamige expositie in het 

AHM vond plaats door Koning Willem Alexander. Objecten en foto’s van de 5 dames waren er te 

bewonderen.  

 

Pop-up expositie in het AMC  

Op 7 juni 2018 vond de bestuurlijke fusie tussen het AMC en het VUMC plaats in de Waag te 

Amsterdam. De nieuwe naam werd Amsterdam UMC. Medewerkers, waaronder de 

verpleegkundigen, gingen van nu af ‘Samen verder’. Ter ere van dit feit verzorgde het FNI de 

gelijknamige pop-up expositie, die in de hal van het ziekenhuis in december te zien was.   

 

  



 
 

In de schijnwerpers  
Bouwen aan de toekomst van het FNI deden we ook door te communiceren met 

de doelgroep, via de sociale media en allerlei events. Zo deden we dat in 2018.  

 

Inzet van sociale media  

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 Facebook is ruim 5700, op Twitter 2777.  

 

Communicatie via de nieuwsbrief  

In 2018 verstuurden we 9 nieuwsbrieven naar onze relaties, zo’n 5000 adressen. De onderwerpen 

verschillen, maar de nieuwste dossiers, boeken en blogs komen altijd aan bod. De nieuwsbrief van 12 

mei, getiteld ‘Gefeliciteerd Florence!’, en die ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van het FNI, 

werden het best gelezen.   

 

Samenwerking met TvZ 

Regelmatig schrijft Nannie Wiegman een blog of column. Hierin wordt de actualiteit in een historisch 

kader geplaatst en waar mogelijk de verbinding tussen heden en verleden gelegd aan de hand van 

een actueel thema of verrassende invalshoek. De publicaties verschijnen op diverse online platforms. 

In gedrukte vorm verschenen 3 columns in het TvZ.   

 

Internationaal op de kaart 

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. 

Nannie Wiegman schreef 2 columns voor de website. Ook vertegenwoordigde zij Nederland in 

Florence bij de bespreking over het Nightingale jubileumjaar in 2020. 

 

 

 



 
 
Dag van de Verpleging 

Ter gelegenheid van 12 mei schreef Nannie Wiegman het artikel ‘De erfenis van Florence Nightingale’ 

voor het veelgelezen blad De Seniorenwijzer, waarbij ook een filmpje op hun website was te zien. 

Ook gaf zij een interview aan Radio Steunkous. Dat is een radioprogramma, waarbij 2 

wijkverpleegkundigen, tevens radiomaaksters, voor Amsterdammers. 

 

Verpleging in Kleio  

Voor het tijdschrift Kleio schreef Nannie Wiegman het artikel ‘Hobbels op weg naar 

professionalisering. Over de opkomst van het verpleegkundig beroep (1880-1920). Er was veel ruimte 

beschikbaar om een mooi verhaal over ons beroep te publiceren. Kleio is het tijdschrift van de 

Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland. 

 

3 nieuwe dossiers 

Dit jaar kwamen er 3 nieuwe themadossiers bij op de website. De eerste gaat over Pioniers in de 

Aidsverpleging, het thema van het 3de Nightingale Symposium. Ter gelegenheid van het 250jarig 

bestaan van het FNI verscheen het dossier Top 25 en voor de kerstperiode kwam het nieuwe dossier 

Katholieke Zorg tot stand. Weer genoeg te lezen dus!  

 

 



 
 

De organisatie 
 

Bestuur Stichting Florence Nightingale Instituut 

Het bestuur vergaderde in 2018 vier keer. In december 2018 werd voorzitter Hanneke Hillmann 

opgevolgd door Pieterbas Lalleman. In 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen:  

 

 

• Dr. P. (Pieterbas) Lalleman, RN MA, voorzitter  

Verpleegkundige, organisatiesocioloog, Hogeschool Utrecht 

• R. (Robert) Simons, penningmeester/secretaris  

Verpleegkundige (niet praktiserend). Chair at International Federation of Health & 

Human Rights Organisations (IFHHRO)  

• Drs. G. (Godelieve) van Heteren 

Arts, historicus. International health and development policy and senior PBF expert 

World Health Organization 

• Hugo Schalkwijk, MA, Publiekshistoricus 

manager Oud Wasgoed 

• Vacature  

 

Adviseurs 

• Mevr. H. (Hanneke) Hillmann 

Erevriend FNI (tot december 2018 voorzitter) 

• Drs. M. (Marlijn) Lenselink 

Bestuurder bij de Hartekamp Groep (tot april 2019 penningmeester)  

 

Directie  

• 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 

Associate Partner at IG&H 

• 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 

Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van Nederland   

• Mr. E. (Els) Veder-Smit  

Oud-staatssecretaris Volksgezondheid en Milieuhygiëne, oud-voorzitter Nationale 

Kruisvereniging, erevriend, Leeuwarden 

• Drs. E. (Eeke) van der Veen 

Commissie Toekomst Zorg Zeeland 

 

 

 

 



 
 
Bestuur Stichting Zuster Vernède  

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

Lector Langdurige Zorg, Hoge School van Arnhem en Nijmegen 

• De heer R. (Rob) van Pagée, secretaris/penningmeester  

Directeur Foundation Op Kleine Schaal, founder Eigen Krachtcentrale, Zwolle 

• Prof. dr. G. (Gemma) Blok (tot juli 2019)  

Faculteit der Geesteswetenschappen, Capaciteitsgroep Geschiedenis, UVA en Vakgroep 

Cultuurwetenschappen Open Universiteit 

• Prof. dr. M (Manon) Parry (vanaf juli 2019)  

Hoogleraar medische geschiedenis Vrije Universiteit en Senior Lecturer Public History aan 

de UvA, Amsterdam  

Adviseur 

• Drs. N. (Nannie) Wiegman 

Directeur Florence Nightingale Instituut 

 

Medewerkers en vrijwilligers 

• Drs. Nannie Wiegman, directeur 

• Martine Werners, webredacteur 

• Dr. Koos Duivesteijn-Ockeloen, bibliotheek   

• Myriam Crijns, collectiemedewerker 

• Elly den Ottelander, collectiemedewerker  

• Bouke van den Brink, facilitaire ondersteuning   

 

 

  



 
 
Colofon 

Teksten Jaarbericht 2018: Drs. Nannie Wiegman 

Vormgeving/Lay out: Martine Werners  

 

Adres tot 1 november 2019 

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 2018 op te 

vragen via info@fni.nl 
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