Pop-up expositie ‘Samen verder’
Verpleegkundigen zijn al 125 jaar de drijvende kracht achter het succes van ziekenhuizen.
Ze zijn als geen andere beroepsgroep in staat zich aan te passen aan nieuwe zorgvragen en
aan maatschappelijke veranderingen. Nu de bestuurlijke fusie tussen het AMC en het VUmc,
sinds 7 juni 2018 het Amsterdam UMC geheten, een feit is, staan verpleegkundigen voor de
ultieme uitdaging om ‘samen verder’ te gaan, een nieuwe toekomst tegemoet, met als
uiteindelijke doel nog betere zorg voor hun patiënt.
Samen verder
Beide ziekenhuizen, en dus ook de verpleegkundigen, hebben ieder hun eigen historie, de
een lang, de ander kort. In de pop-up expositie komt de historische ontwikkeling van de
verpleegkundige beroepsgroep tot leven. Met aandacht voor de tijd dat zorg gewoon nog
thuis gebeurde zonder professionals, maar ook met aandacht voor de kraamspecialisatie, de
verpleegopleiding en de Dag van de Verpleging. En vooral de oude foto’s laten de eigenheid
van de verpleegkundigen in het AMC en het VUmc zien. Het AMC, van neutrale origine,
maakte furore met Anna Reynvaan, de pionier, die de eerste verpleegkundige opleiding
startte in 1883. Het VUmc, op gereformeerde grondslag, startte in 1961 met een eigen
opleiding maar wel meteen met een innovatieve opleiding die zijn weerga niet kende.
De 5G’s
Verpleegkundigen van het Amsterdam UMC markeren met deze expositie hét moment van
de gezamenlijke toekomst. Dat is een toekomst waarin de academische verpleegkunde in
Amsterdam bepaald wordt door de 5G’s: goede verpleegkundigen, gezamenlijk inzet,
genoeg verpleegkundigen, groeimogelijkheden en gezonde bedrijfsvoering. Objecten van nu
en van de toekomst zijn te bewonderen in de vitrine van de toekomst, vormgegeven door
verpleegkundigen van het Amsterdam UMC.
Dit mag je niet missen
In deze pop-up expositie ontdek je unieke leerlinginsignes van het Amsterdam UMC,
originele diploma’s, oude en nieuwe foto’s en historische objecten waar verpleegkundigen
ooit mee werkten. Wat je zeker niet mag missen, is de unieke Florence Nightingale Medaille,
uitgereikt aan verpleegkundige Bep Engelberts voor haar dappere optreden in de kampen
tijdens WO II. Bekijk ook de originele brief die Florence Nightingale in 1898 schreef aan een
vriendin en sla vooral het behang van de vitrine kasten niet over, want daar zie je
verpleegkundigen in allerlei zorgsituaties aan het werk.

Bron: Deze pop-up expositie is ontwikkeld door het Florence Nightingale Instituut, online
museum en platform voor de geschiedenis van verpleging en verzorging. De objecten, foto’s
en documenten zijn afkomstig uit de collectie.
Bekijk ook het online museum op: www.fni.nl
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