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Leren van het verleden
Nog even en 2020, het jaar dat vooraf door de WHO al was 
omgedoopt tot The Year of the Nurse and Midwife, is voorbij. 
Het 200e geboortejaar van Florence Nightingale is in veel   
opzichten een historisch jaar geworden voor verpleegkundi-
gen en verzorgenden. We hebben de beelden van de enor-
me waardering voor verpleegkundigen en verzorgenden    
allemaal gezien. Er werd massaal geklapt en ze werden over-
laden met cadeaus. Met de komst van de tweede golf is die 
stemming veranderd, men is moe van corona en de impact 
van de maatregelen die ermee gepaard gaan.

Invloed 
Gelukkig zijn er genoeg positieve initiatieven uit de pande-
mie te halen. Meer dan ooit zien de politiek en maatschappij 
de onmisbaarheid van verpleegkundigen en verzorgenden. 
En meer dan ooit zien deze zorgverleners dat ze nog te wei-
nig worden betrokken in zorgbeleid. De VVD en GroenLinks 
menen dat de invloed van zorgverle-
ners op het zorgbeleid wettelijk moet 
worden geregeld, schrijven zij in hun 
initiatiefwetsvoorstel Invloed van 
zorgverleners. In de toelichting grij-
pen zij terug op een ander historisch 
moment uit de geschiedenis van de 
verpleegkunde, de Witte Woede, eind 
jaren 80. Toen gingen verpleegkundi-
gen en verzorgenden massaal de 
straat op uit onvrede over hoge 
werkdruk en lage salarissen. De 
Commissie Werner schreef naar aan-
leiding van de Witte Woede al dat verpleegkundigen en  
verzorgenden meer betrokken moesten worden in beleid en 
management van zorginstellingen. 30 jaar na dato is hiervan 
nog te weinig terechtgekomen, aldus VVD en GroenLinks. 

Collectief geheugen
We moeten lessen trekken uit de afgelopen 30 jaar. Wat ging er 
goed, maar vooral ook: wat ging er fout? Hoe kunnen wij hier-
van leren, zodat de beroepsgroep in de toekomst beter kan 
deelnemen aan het zorgbeleid? Het nieuwgevormde Historisch 
College FNI bij V&VN kan daarbij helpen. Met het online        
museum FNI.nl wil het college zich inzetten als het collectief  
geheugen van de verpleging en verzorging. Tijdens de (digita-
le) installatie van het college spraken voorzitter van de Neder-
landse Zorgautoriteit Marian Kaljouw en voorzitter van de      
Museumvereniging Irene Asscher-Vonk zich uit over deze rol. Het 
museum is volgens hen een plek waar de praktische kennis en 
ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden bewaard 
blijven en worden verteld in verhaal en beeld. De podcast over 
de officiële start van het Historisch College FNI is online terug te 
luisteren (www.venvn.nl/historisch-college-fni/podcasts/). Het 
college geeft sturing aan het online kenniscentrum FNI.nl en 

functioneert als adviesorgaan voor 
het bestuur van V&VN.
Het initiatiefwetsvoorstel stelt dat zorg-
verleners meer eigenaar moeten wor-
den van hun vak. Ik zie daarin een rol 
voor kenniscentrum FNI.nl wegge-
legd: een plek die jong en oud met 
elkaar verbindt. Waar de huidige ge-
neratie van vorige generaties kan le-
ren over verpleegkundig leiderschap. 
Hoe kijken voorgangers aan tegen 
de huidige situatie? Wat kunnen we 
halen uit hun ervaringen? Laten we 

de gesprekken opnemen, bijvoorbeeld als podcasts, en de 
gezamenlijke lessons learned breed delen. Zo bouwen we sa-
men aan meer invloed voor verpleegkundigen en verzorgen-
den. Wie doet er mee? 

‘Zorgverleners moeten meer eigenaar  worden 
van hun vak’
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