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Inleiding  

De NVMG is in 2013 opgericht met als doel de medische geschiedenis in de breedste zin van 
het woord in Nederland te stimuleren en te bevorderen vanuit een veelheid van disciplines: 
medici, diergeneeskundigen, tandartsen, verpleegkundigen, paramedici als fysiotherapeuten 
en verloskundigen, historici en andere geïnteresseerden.  

Zij beoogt verenigingen, beroepsgroepen, commissies, historici en belangstellenden op het 
gebied van medische geschiedenis samen te brengen. Zij tracht haar doelstelling te 
realiseren door te faciliteren en te verbinden. Kernactiviteiten zijn het verstrekken van 
informatie en het vergroten van bekendheid van organisaties op het gebied van medische 
geschiedenis en hun activiteiten door kennis te geven van publicaties, lezingen, 
tentoonstellingen en evenementen met behulp van haar website en door nieuwsbrieven.  
 
 
Missie en visie 
De NVMG is een vereniging die leden van informatie voorziet op het gebied van de medische 
geschiedenis om de bekendheid en de toegankelijkheid van het vakgebied te bevorderen.  
Zij wil in goede harmonie een verbindende en ondersteunende rol vervullen met en tussen 
alle verschillende gremia op het gebied van de medische geschiedenis.  
De NVMG is een vereniging voor iedereen, die geïnteresseerd is in de medische geschiedenis 
en erfgoed, professioneel en als liefhebberij. Dit geldt voor zowel het individu als voor de 
organisaties die zich bezighouden met medische geschiedenis en haar erfgoed.  
 
In de visie van de NVMG behoren geschiedenis van de geneeskunde, de geschiedenis van 
de gezondheidszorg, de medisch-maatschappelijke geschiedenis, de geschiedenis van 
de verpleegkunde, de farmacie, de fysiotherapie, verloskunde, tandheelkunde en de 
geschiedenis van de medische wetenschap als ook de geschiedenis van de veterinaire 
geneeskunde binnen het brede en moderne concept van de discipline medische 
geschiedenis en haar erfgoed. 
De NVMG wil de samenwerking tussen de verschillende gremia entameren en hun 
activiteiten zichtbaar en toegankelijk maken om de bekendheid èn de ontwikkeling van het 
vakgebied verder te stimuleren. 
 
 
Doelstellingen 
De NVMG beoogt een overkoepelend informatie platform te zijn voor organisaties en 
individuen die zich bezighouden met dan wel geïnteresseerd zijn in de medische 
geschiedenis en haar erfgoed.  

x De NVMG verstrekt informatie en ontsluit informatie via haar website en door 
nieuwsbrieven over activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van de medische 
geschiedenis.  

x De NVMG onderhoudt contacten met de diverse organisaties op het gebied van de 
medische geschiedenis  

x De NVMG verbindt en enthousiasmeert haar leden, evenals de verschillende gremia 
die op het gebied van medische geschiedenis actief zijn.  

x De NVMG bevordert de belangstelling voor de medische geschiedenis.  



3 

x De NVMG wil de goede omgang met en goed beheer van medisch 
erfgoed bevorderen en ondersteunen 

 
  
Bestuurssamenstelling  
Het bestuur van de NVMG bestaat uit maximaal zeven personen; een voorzitter, secretaris 
en penningmeester en maximaal vier leden. 
Gelet op haar doelstelling streeft zij naar een afspiegeling in het bestuur van de achtergrond 
van haar leden en van de betrokken organisaties. Zij zijn geen formele vertegenwoordigers 
of afgevaardigden.  
 
 
Leden  
De leden van de NVMG zijn divers. Zij zijn (voormalig) beoefenaren van de gezondheidszorg 
in de volle breedte, historici en andere geïnteresseerden. Zij ontmoeten elkaar minimaal 
tweemaal per jaar tijdens de ALV waarbij ook een inhoudelijk programma wordt 
aangeboden.  
 
 
Partners  
De NVMG streeft naar samenwerking met alle organisaties op het medisch-historisch 
vakgebied. Zij onderhoudt nauwe contacten met: 

x Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (TMGN; de Stichting Centrum voor 
Medisch-historische Documentatie en Medisch Erfgoed (SCME), de Stichting 
Geschiedenis Fysiotherapie (SGF), de Stichting Farmaceutisch Erfgoed (SFE), 
de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB) 

x Catharina Schräder Stichting (CSS),  

x Veterinair Historisch Genootschap (VHG), 

x Stichting Vrienden Tandheelkundig Erfgoed (SVTE), 

x  Stichting Historia Medicinae dat financiële ondersteuning verleent aan onderwijs en 
onderzoeksprojecten op het gebied van de medische geschiedenis (SHM), 

x  Domus Overleg (DO), 

x Het Historisch College Florence Nightingale Instituut van de Vereniging voor 
verplegingen Verzorging Nederland (V&VN), 

x History Health and Healing, netwerk voor academisch medisch historici en 
onderzoekers, onderdeel van het Huizinga Instituut, nationale onderzoeksschool op 
het gebied van cultuurgeschiedenis (HHH). 

x Stichting Historia Medicinae (SHM), 

x GeWiNa, het Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en 
Universiteitsgeschiedenis /  

 

 

https://verpleegkundigerfgoed.nl/
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Er worden contacten onderhouden met buitenlandse (zuster) organisaties met als doel 
kennisuitwisseling.  Een eerste bijeenkomst met de Franse zusterorganisatie wordt 
gepland in het jaar 2023. 

      Buitenlandse medisch historische gremia:  
 

1. Société Française d’Histoire de la Medicine, 
http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/  

2. European Association for the History of Medicine and Health (EAHMH), 
https://www.birmingham.ac.uk/research/activity/mds/centres/eahmh/index.aspx  

3. European Association of Museums of History of Medical Science ( EAMHMS,) 
http://www.eamhms.org  

4. United Kingdom: The British Society for the History of Medicine ( BSHM), 
http://bshm.org.uk  

5. België: Belgian network for medical History, 
https://belgianmedicalhistory.wordpress.com 

6. België: Montanus, Het Collegium Medico-Historicum Brugense, 
http://www.montanusbrugge.be  

7. European Association For the History of Nursing, http://eahn.net 

8. International Physiotherapy History Association (IPHA), https://history.physio/ 

 
 

Communicatie  

Website NVMG  

De website van de NVMG biedt een actueel overzicht van alle activiteiten als cursussen, 
bijeenkomsten, artikelen, boeken op medisch- historisch gebied. Zij heeft de beschikking 
over een webredacteur en een redactieraad.  

 

Nieuwsbrief  

De NVMG-nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar en omvat o.a.:  

x Voorzitterspraatje  

x Aankondigingen van bijeenkomsten/ activiteiten op medisch-historisch gebied 
(nationaal en Internationaal)  

x Berichten van zusterverenigingen  

x Wetenswaardigheden, boekaankondigingen/reviews  

x Inhoudelijke bijdragen/artikelen  

 

 

 

 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/
https://www.birmingham.ac.uk/research/activity/mds/centres/eahmh/index.aspx
http://www.eamhms.org/
http://bshm.org.uk/
https://belgianmedicalhistory.wordpress.com/
http://www.montanusbrugge.be/
http://eahn.net/
file:///Users/Astrid/Downloads/../../../../Desktop/NVMG%20ALV%20jan%2022//Users/petrie/Desktop/verzenden/nternational%20Physiotherapy%20History%20Association%20(IPHA),
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Erfgoed 

Er bestaat een aantal instanties met verzamelingen op medisch-historisch gebied. Het is 
moeilijk in te schatten hoeveel er precies zijn. Collecties zijn terug te vinden in musea, 
ziekenhuizen en andere instellingen: 

x Museum Boerhaave Leiden  
x Museum PIT Almere  
x Museum Dolhuys Haarlem  
x Openlucht Museum Arnhem  
x Museum Griffioen Delft  
x Museum Vrolik (AMC-UvA) 
x Museum voor Anatomie en Pathologie (Radbouduniversiteit Nijmegen) 
x Universiteitsmuseum Groningen (Academisch Erfgoed) 
x De Dorpsdokter, Hilvarenbeek 
x Collectie Medische wetenschappen en Tandheelkunde (Universiteit Utrecht) 
x Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland  
x Florence Nightingale Instituut, Culemborg 

 
Ondanks deze verzamelingen is het onduidelijk waar medische voorwerpen (instrumenten, 
materialen) die uit historisch perspectief van belang kunnen zijn, opgeslagen kunnen 
worden. Er bestaat geen master “collectieplan” medische geschiedenis met als risico dat er 
voorwerpen worden vernietigd die achteraf van grote waarde blijken te zijn. De NVMG wil 
daarom werken aan een landelijk overzicht medisch historische collecties om het verloren 
gaan van belangrijke voorwerpen te voorkomen. 

 

Overige  

De NVMG houdt tweemaal per jaar een ledenvergadering met een inhoudelijk programma. 
Zij ondersteunt activiteiten van haart partners zoals de jaarlijkse vierdaagse cursus medische 
geschiedenis van het TMGN. Zij organiseert ook zelf activiteiten in afstemming met haar 
partners zoals met de SHVB en het college V&VN. 
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