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6 februari 1973/Nr. 81551, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, M.B.O.
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Gelet op artikel 3 van de wet van 2 mei 1921 (Stb. 702) tot wettelijke bescherming van het diploma voor
ziekenverpleging,
Besluit:
Artikel I
De beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandse Zaken en Landbouw
van 2/6 december 1929 (Stcrt. 246), laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Minister en de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Volksgezondheid van 15 april 1971 (Stcrt. 78), wordt gewijzigd als volgt:
A
Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt:
a. Het tweede lid van onderdeel A vervalt.
b. In onderdeel A worden in het derde lid de punten b tot en met i vervangen door:
b. algemene en specifieke somatische ziekteleer, waaronder neurologische ziekten voor zover deze in verband
staan met psychiatrische ziektebeelden;
c. voedings- en dieetleer;
d. somatische verpleegkunde, waaronder de eerste hulp bij ongelukken alsmede kennis van instrumenten en
verbanden;
e. psychiatrische verpleegkunde, waaronder psychiatrische eerste hulpverlening;
f. psychopathologie, psychiatrie en sociale psychiatrie;
g. de voornaamste bepalingen van de Krankzinnigenwet;
h. natuur- en scheikunde (voor zover nodig voor de verpleegkunde).
c. Het laatste lid van onderdeel B wordt als volgt gelezen:
Gedurende de praktische opleiding stelt de leerling zowel in het tweede als in het derde leerjaar een
verpleegkundig verslag op. Deze verslagen worden beoordeeld door de verpleegkundig docent en het
verpleegkundig hoofd van de afdeling waar de patiënt werd verpleegd over wiens verpleging het verslag werd
gemaakt. Bij de beoordeling is het gestelde in artikel 30, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.
d. De voetnoot bij het eerste lid van onderdeel B komt te vervallen.
B
Het laatste lid van artikel 21 wordt gelezen als volgt:
De duur van de opleiding van hen, die in het bezit zijn van een diploma A, bedraagt 2 jaar in niet meer dan één
inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder A, en vangt aan bij het begin van het tweede leerjaar. De
geneeskundig hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid kan op voordracht van de directie van de
inrichting de opleidingsduur voor een leerling behorende tot evengenoemde categorie met een half jaar bekorten
op grond van de opleidingsresultaten over een periode van ten minste 6 maanden.
C
Artikel 22 wordt gelezen als volgt:
De opleiding moet geschieden in ten hoogste twee erkende inrichtingen en mag in totaal niet langer worden
onderbroken dan 33 dagen voor ieder jaar dat de opleiding duurt. Wanneer de opleiding langer onderbroken is
dan ingevolge de vorige volzin is toegestaan moet deze geheel worden herhaald.

In bijzondere gevallen kan de Minister ontheffing verlenen van het bepaalde in het vorige lid. Van elke
onderbreking en verleende ontheffing wordt aantekening gehouden in het overzicht praktische Opleiding.
D
Artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:
a. De laatste volzin van het tweede lid, onder 2, wordt gelezen:
Zij die in het bezit zijn van een diploma A of van een getuigschrift van vroedvrouw, leggen een verklaring over,
waaruit blijkt dat zij een periode van 2 jaar in een inrichting als bedoeld in artikel 18, onder A, in de verpleging
werkzaam zijn geweest; in geval de opleiding op grond van het gestelde in artikel 21, laatste lid, is bekort,
bedraagt genoemde 1 ½ jaar.
b. Het tweede lid, onder 3, wordt gelezen:
a. Het Overzicht Praktische Opleiding.
b. Het verpleegkundig verslag, opgesteld in het derde leerjaar, dat met ten minste voldoende is beoordeeld,
tezamen met een door de leerling opgesteld exçerpt van het verslag.
c. De resultaten van de onderzoeken, bedoeld in het eerste lid van onderdeel A van artikel 20, in de vorm van
gewaarmerkte cijferlijsten.
c. Het tweede lid onder 4 wordt gelezen:
een verklaring van de directie waaruit blijkt dat de geschiktheid van de kandidaat voor de verpleging van
psychiatrische patiënten met ten minste voldoende is beoordeeld. Bij de beoordeling is het gestelde in artikel 30,
eerste lid, van overeenkomstige toepassing.
E
Artikel 29 en artikel 30 worden vervangen door nieuw artikelen 29 en 30 welke luiden:
Artikel 29
1. Er wordt niet meer dan tweemaal per jaar examen afgenomen. Tussen de examens moet een tijdsruimte liggen
van ongeveer een half jaar.
2. Het examen wordt uitsluitend mondeling afgenomen en betreft de vakkengroepen:
A 1. psychiatrische verpleegkunde, waaronder psychiatrische eerste hulpverlening en wettelijke regelingen;
A 2. psychiatrie en sociale psychiatrie ;
B 1. somatische verpleegkunde waaronder eerste hulp bij ongelukken;
B 2. algemene en specifieke somatische ziekteleer, waaronder neurologische ziekten, voor zover deze in verband
staan met psychiatrische ziektebeelden;
B 3. bouw en verrichtingen van het menselijk lichaam, neuro-anatomie, gezondheidsleer, voedings- en dieetleer.
3. Het examen in de in het vorige lid genoemde vakkengroepen geschiedt zoveel mogelijk aan de hand van het
Overzicht Praktische Opleiding en het verpleegkundig verslag, opgesteld in het derde leerjaar.
4. Voor de in het tweede lid vermelde vakkengroepen duurt het examen respectievelijk: voor de groepen A1 en
A2 elk 30 minuten, voor de groepen B1, B2 en B3 elk 15 minuten.
Artikel 30
1. Bij de beoordeling van de kennis van de kandidaat wordt gebruik gemaakt van de volgende cijfers en de
daaraan toegekende betekenis:
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2. Voor elk van de in art. 29, tweede lid, genoemde vakkengroepen wordt een cijfer vastgesteld. Het eindcijfer
wordt bepaald door het gemiddelde te bepalen van de cijfers behaald voor de vakkengroepen, het cijfer voor het
verpleegkundig verslag opgesteld in het derde leerjaar en het cijfer voor de geschiktheid van de kandidaat voor
de verpleging van psychiatrische patiënten.
3. Een kandidaat wordt afgewezen indien:
a. het eindcijfer lager is dan 6,
b. het cijfer voor elk van de vakkengroepen A1 en A2, lager is dan 6.
c. de som der cijfers behaald voor de vakkengroepen B1, B2 en B3 niet ten minste 18 bedraagt, waarbij één cijfer
lager mag zijn dan 6 doch niet minder dan 4.
4. Afwijzing van een kandidaat geschiedt voor maximaal 6 maanden; het verpleegkundig verslag wordt na
afwijzing van de kandidaat bij een volgend examen binnen een jaar nog eenmaal voor de bepaling van het
eindcijfer in beschouwing genomen,
5. Bij verschil van mening omtrent het verlenen van het diploma tussen de regeringsdeskundige(n) en de overige
deskundigen, bedoeld in artikel 4 der wet, wordt de beslissing aan eerstgenoemde(n) overgelaten.
Artikel II
Dit besluit met bijbehorende nota van toelichting wordt in de Staatscourant geplaatst en werkt terug tot 15 maart
1972.
Leidschendam, 6 februari 1973.
De Minister voornoemd,
L.B.J. Stuyt
Nota van toelichting
De opleiding voor het Diploma B-ziekenverpleging maakt een ontwikkeling in onderwijskundige zin door,
welke aanpassing van de opleidingsregeling noodzakelijk maakt mede ten aanzien van de vorm en inhoud van
het eindexamen. De geneeskundig hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid heeft in verband
hiermede een werkgroep ingesteld welke na bestudering van de materie en overleg met het praktijkveld gekomen
is tot een voorstel, dat geresulteerd heeft in de volgende wijzigingen.
Het hoofdstuk betreffende het te geven onderwijs werd zodanig gewijzigd dat de opsomming van de
vakkengroepen een duidelijker richtlijn geeft ten aanzien van de leerstof. Het vak eerste hulp bij ongelukken is
thans opgenomen als onderdeel van zowel de somatische als de psychiatrische verpleegkunde.
Om het belang van het contact met de patiënt te onderstrepen is de regeling betreffende het door de leerling op te
maken verpleegkundig verslag gewijzigd. Verslagen worden thans opgesteld zowel in het tweede als in het derde
leerjaar aan de hand van een reeks van gesprekken met de patiënt. De verslagen worden beoordeeld door zowel
de verpleegkundig docent als het hoofd van de afdeling waar de patiënt, over wiens verpleging het verslag handelt, is verpleegd.
De bepaling over de duur van de opleiding is voor hen die in het bezit zijn van het diploma A gewijzigd; de
opleiding duurt voor deze categorie leerlingen in principe twee jaar met een mogelijkheid van een bekorting van
een half jaar, indien opleidingsresultaten daartoe aanleiding geven. Zij onderwerpen zich, nu de opleiding bij het
begin van het tweede jaar aanvangt, aan het eind van dit jaar aan het onderzoek bedoeld in artikel 20 onder A,
eerste lid.

De bepalingen over onderbreking van de opleiding zijn gewijzigd; onder meer is een algemene maatstaf voor
maximaal toegestane onderbreking van de opleiding opgenomen, te weten 33 dagen, voor ieder jaar dat de
opleiding duurt.
De bepalingen over toelating tot het examen zijn aangepast. Onder de bescheiden welke moeten worden overgelegd voor toelating tot het examen zijn naast het Overzicht Praktische Opleiding, het verpleegkundig verslag en
de cijferlijsten van de overgangsexamens na het eerste en tweede leerjaar opgenomen.
De bepalingen ten aanzien van het examen zijn aangepast aan het hoofdstuk betreffende het te geven onderwijs.
De gebezigde terminologie met betrekking tot de examenonderdelen is gewijzigd. De examenvakken zijn in
logisch verwante groepen bij elkaar gebracht, terwijl de indeling van het examen in tijd in verband hiermede
werd herzien.
Het gesprek met de patiënt en het opstellen van een rapport over dit gesprek zijn als examenonderdeel vervallen.
Kandidaten in het bezit van het A-diploma genieten geen vrijstellingen meer; zij worden in alle
examenonderdelen geëxamineerd.
Het in de huidige beschikking in artikel 29, onder B, genoemde praktische examenonderdeel vervalt; de
praktische . kennis wordt getoetst bij het onderdeel somatische verpleegkunde. Het klaarzetten van de tafel met
instrumenten is niet langer vereist.
Het examen wordt zoveel mogelijk afgenomen aan de hand van het Overzicht Praktische Opleiding en het in het
derde leerjaar opgestelde verpleegkundig verslag, welke bescheiden daartoe te zamen met een door de leerling
opgesteld exçerpt van het verslag bij het examen aanwezig moeten zijn.
De noodzakelijk geachte kennis op het stuk van eerste hulp bij ongelukken wordt niet meer separaat, maar als
onderdeel van de somatische en psychiatrische verpleegkunde getoetst.
Afwijzing van een kandidaat voor één jaar vervalt; een kandidaat kan voortaan slechts voor maximaal een half
jaar worden afgewezen. Bij afwijzing van de kandidaat wordt het verpleegkundig verslag bij een volgend
examen, dat binnen één jaar na afwijzing van de kandidaat plaatsvindt, nogmaals in beschouwing genomen.
Het systeem van beoordeling van de examenresultaten en afwijzing van de kandidaat werd opnieuw geregeld in
overeenstemming met de bestaande inzichten. Het cijfer voor het verpleegkundig verslag, opgesteld in het derde
leerjaar, en het cijfer voor de geschiktheid van de kandidaat voor de verpleging van psychiatrische patiënten
tellen mede voor de bepaling van het eindcijfer.
Aan de onderhavige beschikking wordt terugwerkende kracht verleend, omdat op de nieuwe regeling in de
praktijk reeds is vooruitgelopen op grond van een desbetreffende circulaire van de Geneeskundig
Hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid.
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
L.B.J. Stuyt

