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Stichting Geschiedenis Fysiotherapie  
 

Fysiotherapie in perspectief, 50 jaar verleden - heden. 
 
 
Verhuizing van de Heilgymnastische bibliotheek Amsterdam naar Urk 

 
 

 

Tekst Huub Vossen PT, MMT, dr. Anton de Wijer  
 

Inleiding 
Op 30 november 1989, 100 jaar na de 
oprichting van Het Genootschap ter 
beoefening van de Heilgymnastiek in 
Nederland, werd de Stichting tot Behoud 
ener Heilgymnastische Bibliotheek 
opgericht door P.Buijs en dr. T.Terlouw. In 

1996 werd de naam van de Stichting 
veranderd in Stichting Geschiedenis 
Fysiotherapie (SGF). 
De bibliotheek werd onder gebracht op de 
Hogeschool van Amsterdam (HvA) alwaar 
in de loop der jaren een rijke collectie 
historische boeken werd verzameld. 

 
 

  
Collectie boeken SGF op locatie Hogeschool van Amsterdam (HvA) 

 
  
In juni is de gehele collectie van de 
heilgymnastische bibliotheek, op de 
locatie van de HvA in Amsterdam, 
verhuisd naar Urk. Er is hard gewerkt door 
Rob Karstens en Ronald Valk  
(Collectiebeheerders) om dit te kunnen 
realiseren.  

Om ruimte te creëren, werden de boeken 
die niet tot het domein fysiotherapie 
behoren uit de collectie verwijderd en 
ondergebracht in de Medische Bibliotheek 
en werden de 12 kasten opnieuw 
ingericht. 
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Vlnr : Rob Karstens, Esther Verloop en Ronald Valk 

 

 
 
Museale uitstraling          
Op Urk werd een uitgebreid 
herinrichtingsplan gemaakt en werden 
daar ook de boeken die niet tot het 
domein fysiotherapie behoren en de 
doubletten van de apparaten uit de 
collectie verwijderd en opgeslagen in ons 
depot op URK. 
Mede dankzij de enorme medewerking 
van Esther Verloop (informatiespecialist 
Ergotherapie, Fysiotherapie van de HvA), 
emeritus Prof. Dr. Mart van Lieburg 
(Beheerder Trefpunt Medische 

Geschiedenis) en het bestuur van het 
Trefpunt Medische Geschiedenis kon de 
verhuizing van de 12 kasten in de eerste 
week van juni plaats vinden met steun van 
het Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie (KNGF).  
De 12 kasten, een schenking van de 
Hogeschool van Amsterdam, hebben  een 
prachtige bestemming op Urk gekregen. 
De herinrichting van de collectie ruimte 
krijgt hierdoor een mooie museale 
uitstraling. 
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Huidige collectie                                                                                                                     Museale uitstraling nieuwe inrichting 

 
Vrijwilligers 
Om het erfgoed van de fysiotherapie te 
beheren zijn we nog voor verschillende  
werkzaamheden op zoek naar vrijwilligers. 
Inmiddels zijn een aantal curatoren 
namens  beroepsinhoudelijke 
verenigingen actief m.n. de 
kinderfysiotherapie, geriatrie en 
sportfysiotherapie.                                                                                                                    
 
Heeft u interesse in de geschiedenis van 
uw vak en wilt u uw vrije tijd nuttig 
besteden, dan kunt u contact opnemen 
met de secretaris, Wim Schoemans 
(stgefy@kpnmail.nl) 

 
Uitleen mogelijkheid 
Doubletten van apparatuur kunnen in 
bruikleen worden genomen door 
praktijken of instellingen. Voor informatie 
over deze bruikleen mogelijkheid zie 
Uitleen mogelijkheid van collectie voor uw 
praktijk of instelling op de website van de 
SGF (www.sgfinfo.nl)  Doubletten van 
boeken worden te koop aangeboden voor 
€2, = per stuk.  
 
 

 

 

  Locatie stichting Geschiedenis Fysiotherapie (SGF) in Urk 

Bezoeken van de collectieruimte op Urk 

U bent van harte welkom om de nieuw ingerichte collectie ruimte te bezoeken.                                                                        

http://www.sgfinfo.nl/bestuur-2/
mailto:stgefy@kpnmail.nl
http://www.sgfinfo.nl/uitleen-mogelijkheid-van-collectie-voor-uw-praktijk-of-instelling/
http://www.sgfinfo.nl/uitleen-mogelijkheid-van-collectie-voor-uw-praktijk-of-instelling/
http://www.sgfinfo.nl/
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Het bezoekadres is:                                                                                                                                  

Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland (TMGN) Foksdiep 8 Urk                    

Wilt u het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland (TMGN) bezoeken neem 

dan contact op met de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie:                                                

stgefy@kpnmail.nl of 06-46242810. 
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