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Peter Koopman op 24 juni in 2009, na de presentatie van de resultaten
van het Programma Tussen Weten en Doen I van ZonMW
(foto: Cecile aan de Stegge)

Peter Koopman (1945 - ….)
Petrus Josephus Maria Koopman werd geboren te Amsterdam op 11 mei 1945. Hij volgde de Bopleiding in de RK Sint Willibrordusstichting onder leiding van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van
Lourdes te Heiloo tussen 1963 en 1966. Nadien was hij daar gedurende twee jaar waarnemend
eerste psychiatrisch verpleger, waarna hij vanuit deze Stichting de kans kreeg de Hogere Opleiding te
volgen aan de Katholieke Hogere School voor Verplegenden te Nijmegen: twee jaar voltijds Hoger
Onderwijs op het terrein van Verpleegkunde, Onderwijskunde, organisatieleer en personeelsbeleid,
destijds wettelijk erkend als voortgezet sociaal –pedagogisch onderwijs .
Nadien werd het zijn inzet ervoor te zorgen dat (psychiatrisch) verpleegkundigen beter zouden
formuleren wat zij precies bijdroegen aan de medische behandeling. Hij fungeerde vier jaar als leraar
aan het Opleidingscentrum St. Willibrord te Heiloo, was sectormanager zwakzinnigenzorg en
hoofdverpleegkundige in algemene dienst. Vervolgens was hij gedurende zeventien jaar
verpleegkundig directeur en lid van de driehoofdige statutaire directie van de (vanuit St. Willibrord
verzelfstandigde) Stichting voor verstandelijk gehandicapten Reigersdaal te Heerhugowaard.
Intussen sloot hij de leergang ‘ziekenhuismanagement’ voor ziekenhuisdirecteuren met succes af en
keerde in 1989 terug naar de geestelijke gezondheidszorg, ditmaal in de statutaire directie van
Stichting Het St. Elisabeths-Gasthuis te Deventer (later onderdeel van Adhesie; thans Dimence). Hij
werd directeur zorg en bleef hier gedurende 21 jaar bestuurder en vervulde naast deze functie tal
van bestuurlijke rollen elders.
Koopman was vanaf 1979 tot 1986 voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering van de
Verplegingswetenschap en bleef nadien tot 2006 bestuurlijk betrokken bij dat vakgebied,
aanvankelijk in Maastricht, later in Utrecht. Ook was Koopman in 1997 mede-oprichter en
bestuurslid en later tien jaar docent “beleidsverpleegkunde” bij de Stichting Opleiding tot
Verpleegkundig Specialist GGZ te Utrecht. Daarnaast was hij bestuursvoorzitter van de Stichting J.C.
de Keijzer te Amsterdam, een psychiatrisch verpleeghuis dat thans onderdeel is van GGz InGeest.
Ook was hij lid van de Raad van Toezicht van het Psychiatrisch Centrum Amsterdam, later GGZ
Buiten-Amstel (thans GGZ InGeest), oprichter/bestuursvoorzitter van de Hogere Beroepsopleiding
Verpleegkunde Alkmaar en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Thuiszorg Vérian te
Apeldoorn en Nijmegen. Hij was naast zijn directiefuncties landelijk actief, zoals in het bestuur van
de Nederlandse Vereniging voor GGz –zetel psychiatrische verpleegkunde- (NVGGZ was voorganger
van GGz Nederland), bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisdirecteuren en lid
van
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de onderwijscommissie van de Nationale Ziekenhuisraad, lid van een verkenningscommissie Hoger
Gezondheids Zorg Onderwijs (HGZO) van de HBO-Raad, lid van de ‘werkgroep differentiatie’ van de
Staatscommissie Positiebepaling Verpleegkundigen (Commissie Werner) en voorzitter van de
programmacommissie “Tussen Weten en Doen I” en lid van de programmacommissie “Geestkracht”
bij Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen (ZonMW). Vanaf 1998 was hij gedurende
ruim twee jaar voorzitter van de nationale koepelvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden
AVVV, thans V&VN. Hij was vanaf 1993bestuurslid en van 2002 tot 2011 voorzitter van de Stichting
Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleidingen (CONO) in de GGz.
In 2001 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau; in 2003 ontving hij de “Senior
Nurse Leader Award” van het Rho CHI chapter te Utrecht van Sigma Theta Tau International.
Koopman ging in mei 2010 met pensioen. Bij die gelegenheid ontving hij de erepenning van de
landelijke beroepsorganisatie VenVn. Hij is anno 2015 echter nog steeds actief, en wel als voorzitter
van de Stuurgroep Nationaal Opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 ( HBOV), als adviseur van de
researchgroep GGZ Verpleegkunde rond de eerste hoogleraar GGz-verpleegkunde van Nederland
Prof. dr. Berno van Meijel (VUmc; tevens Lector GGz-Verpleegkunde aan Hogeschool InHolland) en
als lid van het bestuur van de Stichting Publicaties voor Verpleegkundigen (TvZ) en Verzorgenden
(TvV). Vanuit die laatste functie had Koopman ook invloed op het tot stand komen van deze Canon
Verpleegkunde.
Publicaties en redactionele activiteiten, chronologisch geordend
Werkgroep verpleegkundigen West-Nederland* (1971). De taak van de verpleegkundige. TVZ (24) nr 10
Redactie (1974) Psychiatrisch Centrum in Beweging deel 1. Uitg. de Tijdstroom, Lochem
Koopman, P.J.M. (1975) Verpleging algemeen, hoofdstuk 1, Codex Verpleegkunde, Agon Elsevier Amsterdam
Werkgroep verpleegkundigen West Nederland* (1975). Verpleegkunde en Maslow. TVZ (28) nr 8
Koopman, P.J.M. (1976) Verpleging algemeen, hoofdstuk 1, Codex Verpleegkunde, Agon Elsevier Amsterdam
Redactie (1976) Psychiatrisch Centrum in Beweging deel 2. Uitg. De Tijdstroom, Lochem
Koopman, P.J.M. (1978) Wie is bevoegd? TVZ (31) nr 9.
Koopman, P.J.M. (1978) Nationale problemen in de zwakzinnigenzorg. TVZ (31) nr 15.
Koopman, P.J.M. (1978) Verpleging algemeen, hoofdstuk 1, Codex Verpleegkunde, Agon Elsevier Amsterdam
Redactie (1978) Codex Verpleegkunde **Agon Elsevier, Amsterdam/Brussel.
Koopman, P.J.M. (1980) Verpleegkundige. Vademecum perimedicum, H 12.63 pag 290-297 Elsevier.
Koopman, P.J.M. (1983) Methodisch verplegen in de Z. TvZ (36) nr 16
Koopman, P.J.M. (1984) verpleegkundig management of management door verpleegkundigen ?
Internationaal HSG congres 11 mei 1984 bij afscheid Mw. C.A.M. Verbeek, directeur.
Koopman, P.J.M. et al (1993) De directie in een APZ. Maartnummer Ziekenhuismanagement NVZD
Koopman, P.J.M. (1995) Onderwijsvernieuwing, ook een opgave voor het management.
Tijdschrift voor verpleegkundig management, november, BSL, Houten.
Koopman, P.J.M. (1999) Beroepen of functies, het werkgeversperspectief.
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 1999/4 , pag 405 e.v. Utrecht.
Koopman, Peter et al. (2011) managementtaken en de Gz-psycholoog , Handboek voor Gz-psychologen
Hoofdstuk 27. Uitg. Boom, Amsterdam
* De Werkgroep Verpleegkundige West Nederland werd gevormd door afgestudeerden van de hogere opleidingen in
Nijmegen en Leusden. In de periode 1970 – 1980 was PJM Koopman gespreksleider; de groep kwam maandelijks bijeen,
** PJM Koopman volgde Mevr Groneman (directeur VU verpleegstersschool) op in de hoofdredactie

Bronnen:
 Interview met Peter Koopman in het kader van zijn aftreden als directeur bij Dimence in april
2010.
 Curriculum Vitae van Peter Koopman.
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De eerste Katholieke Hogere School voor Verplegenden op tekening,
zoals afgedrukt op het boekje: Eindhoven, J.M.B. van (red.) (1988). Van Hogere School naar
Hogeschool, Katholieke Hogere School voor Verpleegkundigen, 1952-1987. Nijmegen: KHSV.
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