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Wet van den 2den Mei 1921, tot wettelijke bescherming van het diploma voor 

ziekenverpleging 

 

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., 

enz. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Saluut! doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is bepalingen vast te stellen ter bescherming 

van het diploma van ziekenverplegende; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben 

goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

 

Artikel 1 

1. De bevoegdheid den titel van verpleger of verpleegster met of zonder nadere aanduiding of toevoeging te 

voeren, komt, behoudens het bepaalde bij artikel 5 en artikel 8, slechts toe aan hen, wien overeenkomstig het 

bepaalde bij en krachtens deze wet een diploma van verpleger of verpleegster is uitgereikt. 

2. Dit diploma kan gelden, hetzij voor de gewone ziekenverpleging, in welk geval het als diploma A wordt 

aangeduid, hetzij voor de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen, in welk geval het als diploma B wordt 

aangeduid. 

 

Artikel 2 

1. Wij behouden Ons voor bijzondere onderdeelen van de ziekenverpleging aan te wijzen, ten aanzien 

waarvan op de door Ons te bepalen voorwaarden aanteekeningen op het diploma kunnen worden gegeven. 

2. Slechts zij, op wier diploma zulk eene aanteekening voorkomt, zijn bevoegd den titel van verpleger of 

verpleegster te voeren met eene bijzondere aanduiding voor dat onderdeel der verpleegkunde, waarvoor de 

aanteekening gegeven is. 

 

Artikel 3 

1. Diploma's als bedoeld in artikel 1 worden slechts uitgereikt aan hen, die een examen hebben afgelegd 

volgens een programma, dat Onze Ministers, met de uitvoering van deze wet belast, vaststellen, en die in een der 

door Onze voornoemde Ministers erkende ziekeninrichtingen zijn opgeleid op de wijze, door Onze Ministers 

vast te stellen. 

2. Onze Ministers kunnen bepalen, dat zij, die in het bezit zijn van een der beide in artikel 1, tweede lid, 

bedoelde diploma's en ook het andere wenschen te verwerven, van bepaalde onderdeelen van het examen voor 

laatst bedoeld diploma zullen worden vrijgesteld. 

 

Artikel 4 

1. Het examen, bedoeld in het eerste lid van artikel 3, wordt afgenomen en het diploma wordt uitgereikt door 

eene commissie, samengesteld uit deskundigen, welke aan de ziekeninrichting verbonden zijn, en één of meer 

deskundigen, door Onze Ministers, met de uitvoering van deze wet belast, aan te wijzen. Onze Ministers zijn 

bevoegd te bepalen, dat in deze commissie ook zitting hebben één of meer deskundigen, verbonden aan andere 



ziekeninrichtingen. 

2. Onze Ministers stellen den vorm voor de diploma's vast. 

 

Artikel 5 

Wij behouden Ons voor diploma’s, in het buitenland verkregen, aan te wijzen, die onder door Ons te bepalen 

voorwaarden mede de in artikel 1 en respectievelijk de in artikel 2, tweede lid, bedoelde bevoegdheid geven. 

 

Artikel 6 

1. Aan hen, die het examen, bedoeld in artikel 3, met goed gevolg hebben afgelegd, wordt te gelijk met het 

diploma een onderscheidingsteeken uitgereikt, waarvan de vorm en het inschrift door Onze Ministers, met de 

uitvoering van deze wet belast, worden bepaald. Het onderscheidingsteeken wordt op verzoek mede uitgereikt 

aan hen, die in het bezit zijn van een diploma, aangewezen krachtens artikel 5 of artikel 8. 

2. Voor het diploma A en B worden afzonderlijke onderscheidingsteekenen uitgereikt. 

3. Alle onderscheidingsteekenen zijn voorzien van een doorloopend nummer. 

4. Zij, aan wie een onderscheidingsteeken, als in dit artikel bedoeld, is uitgereikt, dragen dit teeken tijdens de 

uitoefening van hun beroep op eene uiterlijk zichtbare wijze. 

5. De onderscheidingsteekenen worden van Rijkswege beschikbaar gesteld. 

6. Bij overlijden van de verpleger of verpleegster zijn zijn of haar erfgenamen verplicht, binnen eene maand 

na het overlijden van den drager of de draagster het onderscheidingsteeken weder te doen toekomen aan den 

door Ons aangewezen hoofdinspecteur van de volksgezondheid. 

 

Artikel 7 

Wij behouden Ons voor, voorschriften te geven in zake de inschrijving van allen, die een diploma, als 

bedoeld in artikel 1, of een daarmede krachtens deze wet gelijkgesteld getuigschrift, hebben verworven. 

 

Artikel 8 

Wij behouden Ons voor, aan nader door Ons aan te wijzen diploma’s voor ziekenverpleging, hetzij voor de 

gewone ziekenverpleging, hetzij voor de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen, welke op het oogenblik 

van het in werking treden dezer wet of binnen 2 jaren sedert dit tijdstip zijn verkregen op andere wijze dan in 

artikel 3 vermeld, dezelfde rechtskracht te verbinden als aan overeenkomstige diploma’s, bedoeld in artikel 1. 

 

Artikel 9 

Met het opsporen van overtredingen, bij deze wet strafbaar gesteld, zijn behalve de ambtenaren, genoemd in 

artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering, belast alle ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, de door Ons 

aan te wijzen ambtenaren van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, alsmede, voor zooveel het diploma B 

betreft, de inspecteurs van het Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten. 

 

Artikel 10 

Hij, die den titel van verpleger of verpleegster met of zonder nadere aanduiding of toevoeging voert of een 

onderscheidingsteeken draagt als bedoeld in artikel 6, hetzij voor de gewone ziekenverpleging met of zonder 

eene bijzondere aanduiding als bedoeld in artikel 2, tweede lid, hetzij voor de verpleging van zenuwzieken en 

krankzinnigen, zonder een diploma te bezitten, dat hem recht geeft dien titel te voeren of dat onderscheidings- 

teeken te dragen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 14 dagen of met geldboete van ten hoogste 

honderd gulden. 

 

Artikel 11 

De feiten, bij deze wet strafbaar gesteld, worden beschouwd als overtredingen. 

 



Artikel 12 

Deze wet treedt in werking met ingang van een door Ons te bepalen dag. 

 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, 

Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Mei 1921. 

WILHELMINA. 

 

De Minister van Arbeid, 

AALBERSE. 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgegeven den vier en twintigste Mei 1921) 

 

De Minister van Justitie 

HEEMSKERK. 


