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lUBILEUMBIJEENKOMST STICHTING 
GESCHIEDENIS FYSIOTHERAPIE 

In november 2004 bestaat de Stichting Geschie
denis Fysiotherapie (SGF) 15 jaar. Gedurende 
deze periode heeft het bestuur van de SGF en
thousiast gewerkt aan de bevordering van het 
historisch besef en de historische kennis op het 
gebied van de fysiotherapie in Nederland en in 
het buitenland. 

Ter gelegenheid van haar derde lustrum orga
niseert de SGF een symposium onder de titel 
Geschiedenis van de fysiotherapie gezien door 
andere ogen. Wetenschappers uit verschillende 
disciplines uit binnen- en buitenland zullen hun 
visie geven op de ontwikkeling die ons beroep 
heeft doorgemaakt in de eerste helft van twintig
ste eeuw. Hierbii zullen onderwerpen aan de orde 
komen als de verhouding tussen beroepsgroepen, 
de relatie met ziektekostenverzekeraars, beroeps
inhoudelijke kwesties, 'gender-issues' en de rol 
die de overheid heeft gespeeld in de ontwikkeling 
van de fysiotherapie. Het symposium zal worden 
geopend door mevrouw drs. Godelieve M. van 
Heteren, lid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, Vaste commissie Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 

Tijdens het symposium is ook de officiële pre
sentatie gepland van een bundel met 15 bijdragen 
over de geschiedenis van de fysiotherapie in 
Nederland en in sommige van de ons omringende 
landen in het einde van de negentiende en de eer
ste helft van de twintigste eeuw. Deze eerste -
historische - uitgave van de SGF zal worden over
handigd aan de voorzitter van het Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Bas 
Eenhoorn. 

Het symposium zal plaatsvinden op 26 
november 2004, 's middags van 13:00 tot 17:30, in 
collegezaal 0.206 van de Hogeschool van Utrecht, 
Bolognalaan 101 te Utrecht. De toegang is gratis! 
Wilt u bij dit unieke evenement aanwezig zijn? U 
kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de 
stichting onder vermelding van uw naam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres. Aangezien de 
capaciteit van de zaal beperkt is, zullen de aan
meldingen op volgorde van binnenkomst worden 
behandeld. Na aanmelding ontvangt u het pro
gramma en een routebeschrijving. 

Wij hopen u op 26 november te ontmoeten. 

Het bestuur van de SGF. 

Secretariaat Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 
Adres: Hoogstraat 119, 3111 HD Schiedam 
Telefoon: 010-4737734 
Fax:010-4266438 
E-mail: stgefy@cs.com 

HET NATIONAAL MUSEUM VERPLEGING 
EN VERZORGING 

Museum met een missie 
Nederlanders zijn dol op verzamelen. Tussen het 
Friese Anjum en het Zuid-Limburgse Vaals liggen 
maar liefst 1.200 musea. In veel van deze musea is 
de gezondheidszorg een dankbaar onderwerp. 
Medische wetenschap, tandheelkunde, farmacie, 
openbare gezondheidszorg, het zijn geliefde the
ma's voor historische exposities. Verpleging en 
verzorging krijgen daarbij ook wel eens aandacht, 
maar meestal in afgeleide vorm van de medische 
ontwikkelingen. Dit is niet helemaal onbegrijpe
lijk aangezien verpleegsters vanaf hun prille 
bestaan onder de hoede van de medici opereer
den. Om de ontwikkeling van de verpleging en 
verzorging beter onder de aandacht van het grote 
publiek te brengen is in 1999 het Nationaal 
Museum Verpleging en Verzorging (NMVV) 
opgericht. Hier staan de beide beroepsgroepen 
centraal, want de 400.000 verpleegkundigen en 
verzorgenden, spelen een belangrijke rol in de 
Nederlandse gezondheidszorg. En dat al meer 
dan 150 jaar. Het NMVV wil het indrukwekkende 
verleden en de veelbelovende toekomst van deze 
beroepen onder de aandacht brengen en ze de 
erkenning geven die ze verdienen. 

Het ontstaan 
Ter gelegenheid van het First European Nursing 
Congress in 1992 werd in het Amsterdams Histo
risch Museum de tentoonstelling 'Steekhoudend 
Vakwerk' gehouden. Deze expositie ging over de 
100-jarige geschiedenis van de verpleging en trok 
duizenden verpleegkundigen en andere belangstel
lenden. Dit succes had tot gevolg dat de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg in 1993 adviseerde om 
een museum annex studiecentrum op te richten, 
een plek voor historische reflectie, die tevens een 
bijdrage moest leveren aan de versterking van het 
imago van verpleegkundigen en verzorgenden. 
Belangrijk hierbij was dat het museum zich niet 
alleen moest bezighouden met de verpleging 
maar ook met de verzorging. Deze politieke er-
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kenning leidde tot de oprichting van de Stichting 
Museum Verpleging en Verzorging, waarbij nauw 
werd samengewerkt met de al bestaande Vereni
ging voor de Geschiedenis der Verpleegkunde, de 
Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit en het 
Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging. In 
1999 kon het Nationaal Museum Verpleging en 
Verzorging de deuren openen in huize Wiel-
bergen te Angerlo. Al snel bleek dat de beschikba
re ruimte te beperkt was en moest het museum 
omzien naar een ruimere locatie waar vooral 
grote groepen ontvangen konden worden. Scho
len en groepen wilden namelijk graag komen. De 
nieuwe behuizing werd een monumentaal inter
naat, gebouwd in 1909. Sinds juni 2002 is het 
museum gehuisvest in het Witte Huis te Zetten, 
gemeente Overbetuwe. In het museum is een 
museumcafé gevestigd en een museumwinkel. 

De collectie 
Wie in dit museum spectaculaire kunstvoorwer
pen of zeldzame sieraden verwacht, vist achter 
het net. Met dat soort voorwerpen werkten ver
pleegsters immers niet. Daarvoor was verplegen 
teveel een dagelijkse handeling, en verzorgen te 
nauw verwant met huishoudelijk werk. De was-
kom, de po en de bezem waren de attributen van 
verpleegsters en verzorgsters. In het museum 
ontbreken deze voorwerpen dan ook niet, maar 
ze krijgen er wel hun plaats in de historische con
text, evenals de uniformen, puntenboekjes en 
insignes. De unieke verpleegsterssluier van Anna 
Reynvaan, de originele handtekening van Florence 
Nightingale uit 1895 en de toga van de eerste 
Nederlandse hoogleraar verplegingswetenschap 
zijn enkele hoogtepunten. Het Nationaal Museum 
Verpleging en Verzorging heeft een 25-jarig samen
werkingsverband met de Stichting Historisch 
Verpleegkundig Bezit, gevestigd te Amersfoort. In 
het depot van deze stichting worden de objecten 
bewaard en geregistreerd, in het museum in 
Zetten zijn ze te bewonderen. 

Permanente tentoonstelling 
Het hart van het museum wordt gevormd door 
de permanente expositie 'Zusters in smetteloos 
wit. Anderhalve eeuw verpleegkundig beroep in 
beeld'. Deze expositie vertelt aan de hand van vijf 
thema's, op interactieve wijze, de beroepsgeschie
denis van verpleegkundigen. Dat verhaal loopt 
van de onopgeleide vrouwen in de ig**" eeuw die 
hun familie verzorgden tot de professionals van 
vandaag, een geschiedenis dus waarin de medi
sche vooruitgang en de vrouwenemancipatie uit 
de 19'''' eeuw de grote katalysatoren zijn. Hier 
komen legendarische verpleegsters zoals de 
Engelse Florence Nightingale weer tot leven, 
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maar ook de Nederlandse verpleegsters zoals 
Anna Reynvaan, die in 1883 orde op zaken zette 
in de Amsterdamse gasthuizen, ontbreken na
tuurlijk niet. Niet alleen beroemdheden, ook de 
gewone verpleegsters, de nonnen en de diacones-
sen hebben hun plaats gekregen. 

De permanente tentoonstelling is onlangs uit
gebreid met het thema gezinsverzorging: 'Tussen 
zwabberen en zorgen. Gezinsverzorging toen, 
verzorging nu'. In deze interactieve tentoonstel
ling is het allemaal te bewonderen; de keuken uit 
1950 waar kilo's wasgoed gewassen werden, de 
vele gekleurde uniformen, kleine insignes, levens
grote foto's van fris ogende gezinsverzorgsters, 
blije kinderen en tevreden vaders en grote pan
nen boerenkool. De tijden zijn veranderd: gezin
nen zijn kleiner geworden en vaders nemen vrij 
om voor hun kinderen te zorgen. De gezinsver
zorgster van toen bestaat niet meer. Toch heeft ze 
een stevige basis gelegd voor de verzorgende van 
nu, die de fakkel heeft overgenomen. Een deskun
dige verzorgende maakt het voor jong en oud 
mogelijk om zo lang mogelijk thuis te wonen. Ook 
die verzorgende is te zien in de tentoonstelling. 

Ook te zien is de expositie 'Met blijdschap 
geven wij kennis... Een eeuw kraamverzorging 

1900-2000'. Centraal staat hierin de ontwikkeling 
van de ouderwetse baker tot de modern opgelei
de kraamverzorgende, van traditionele burenhulp 
tot prolessionele deskundige. Op de kraamverzor
gende van nu moeten we zuinig zijn in Nederland, 
want de thuisbevalling is een unieke, eeuwenlange 
traditie. Hoewel het aantal vrouwen dat thuis 
bevalt afneemt, is de geboorte van een baby in de 
huiselijke omgeving nog steeds een goede start 
voor moeder, vader en kind. De verloskundige en 
de kraamverzorgende zijn hierbij van essentieel 
belang. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds 
zo. Maar de maatschappelijke waardering voor 
het vak kan beter en de werkdruk is vaak hoog. 
Zo komen de oude grondslagen - reinheid, rust 
en regelmaat - in het gedrang en daarmee de 
professionaliteit van de kraamverzorgende. 

Wisseltentoonstelling 
Tot 1 november 2004 is de wisseltentoonstelling 
'Zusters uit Suriname. Naoorlogse belevenissen 
in de Nederlandse gezondheidszorg' te zien, 
waarin de belevenissen van Surinaamse vrouwen, 
die eind jaren vijftig naar Nederland kwamen om 
verpleegster te worden, centraal staan. Nederland 
kampte in de naoorlogse jaren met personeelste-
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korten in de gezondheidszorg. De toenmalig 
Minister van Sociale Zaken Willem Drees riep in 
een radiotoespraak jonge vrouwen op, zich aan te 
melden als leerling verpleegster. Die noodkreet 
werd ook in Suriname gehoord. Bovendien ver
schenen in de Surinaamse kranten advertenties 
met de kop 'Kom over en help ons!'. Met foto's, 
reisdocumenten, plakboeken, kleding en de eerste 
gekochte radio wordt het leven van deze Suri
naamse zusters neergezet. Ook de radiotoespraak 
van Drees en (het model van) de boot waarmee 
zij kwamen, ontbreken niet. Tevens is de docu
mentaire 'Meisjes voor Maasoord' te zien, een 
serie gefilmde portretten van de nu middelbare 
zusters. 

Wordt verwacht... 
Welke bijdrage hebben academische ziekenhui
zen eigenlijk aan de ontwikkeling van het 
verpleegkundig beroep bijgedragen? Waren zij 
vernieuwend bezig op opleidingsgebied en waren 
ze voorbereid op moderne ziekenverpleegsters? 
De nieuwe wisselexpositie gaat over de verple
ging in de acht academische ziekenhuizen in 
Nederland. Vanaf 19 november te zien in het 
museum... 

Educatie 
Het museum is van mening dat de beroepsgroep 
bij haar gestage ontwikkeling kan profiteren van 
historische kennis. Immers, wie zijn eigen ge
schiedenis kent, kan het heden beter duiden, Het 
museum hecht daarom groot belang aan educa

tieve programma's voor jong en oud. De pro
gramma's zijn informatief en ontspannen en spe
len adequaat in op de behoefte. Voor alle vijf de 
opleidingsniveaus in de verpleging en verzorging, 
maar ook voor VMBO en MBO-leerlingen zijn 
educatieve trajecten ontwikkeld. 

Om de geschiedenis van de verpleging en 
verzorging te promoten, heeft het museum een 
exclusieve uniformenshow en een aantal edu
catieve leskisten ontwikkeld. De geschiedenis 
tussen 1900 en heden wordt verteld aan de hand 
van acht uniformen, die in hun historische con
text worden geplaatst. Daarnaast verhuurt het 
museum educatieve leskisten die eveneens de 
geschiedenis in beeld brengen. 

OPESINGSTUDEN 

Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur. Overige dagen en educatieve trajecten 
op afspraak (vanaf 6 personen). Zon- en feest
dagen gesloten. 
Extra open: museumweekend en 12 mei, dag van 
de verpleging, van 11.00-16.00. 
Het museum is ook te huur voor evenementen 
en uitjes. 

Adres 
Nationaal Museum Verpleging en Verzorging 
Stationsstraat 27 
6671 AW Zetten 
T (0488) 47 33 90 F (0488) 47 33 91 
E: museum@zorgportaal.nl 
Site: www.nmvv.nl 
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