
 

 
 

Missie- en visiedocument 
 
Missie 
De geneesmiddelvoorziening kent in Nederland een rijke geschiedenis: de farmacie is diep historisch 
geworteld in de Nederlandse samenleving en heeft in samenhang hiermee talloze sporen 
achtergelaten in ons Nationaal Erfgoed. Stichting Farmaceutisch Erfgoed (SFE) stelt zich ten doel door 
middel van farmaceutisch erfgoed het verleden te verbinden met het heden en de toekomst. SFE 
draagt hiertoe zorg voor het verantwoord beheer van tastbare materialen en bronnen uit het 
verleden. Tevens zorgt zij voor de ontsluiting ervan - materieel en virtueel - voor geïnteresseerden in 
de breedste zin van het woord. SFE is bovendien dé organisatie waar vraag en antwoord met 
betrekking tot de geschiedenis van de farmacie, geschiedenis van het geneesmiddel, farmaceutische 
zorg, farmaceutische industrie en farmaceutische wetenschappen in Nederland en voormalige 
overzeese gebiedsdelen bij elkaar komen. 

SFE onderhoudt nauwe banden met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie (KNMP), de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers. 
 
Visie 
SFE onderscheidt vier belangrijke pijlers om haar missie te verwezenlijken: 

1) Registratie: het bijeenbrengen, documenteren, in bruikleen geven en nemen, beheren, in 
stand houden, aanvullen en stimuleren van verzamelingen op het gebied van de geschiedenis 
van de farmacie 

2) Communicatie: het belang van farmaceutisch erfgoed in Nederland in brede zin uitdragen en 
interesse op dit gebied stimuleren. In de publiekscommunicatie is een centrale rol weggelegd 
voor het virtueel farmaceutisch museum, waar farmaceutisch erfgoed voor een groot publiek 
online ontsloten en beschikbaar gemaakt wordt. Daarnaast worden er in samenwerking met 
Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed De Eenhoorn educatieve evenementen georganiseerd, 
waaronder open dagen, excursies, lezingen en symposia. 

3) Fondswerving: het nastreven van een exploitatiemodel waarin naast subsidies van de KNMP 
en bedrijven ook andere inkomstenbronnen worden ontsloten, zodat de continuïteit van SFE 
gewaarborgd wordt. 

4) Samenwerking: het nastreven van en initiatief nemen in samenwerking met andere 
organisaties die actief zijn op domeinen die grenzen aan de (geschiedenis van de) farmacie. 

 
Naast de vanzelfsprekende doelgroepen van (oud-)apothekers en (oud-)apothekersassistenten 
behoren ook andere geïnteresseerden in de geschiedenis van het geneesmiddel, farmaceutische 
zorg, farmaceutische industrie en farmaceutische wetenschappen nadrukkelijk tot de doelgroep. 
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Beleidsplan 
SFE werkt met een meerjarenbeleidsplan waarin de te ondernemen activiteiten die nodig zijn om de 
missie van SFE te verwezenlijken worden vastgesteld. Het meerjarenbeleidsplan beslaat een periode 
van vijf jaren en wordt jaarlijks geactualiseerd. 
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