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2/6 December 1929
De Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandsche Zaken en Landbouw;
Gezien hunne beschikking van 13/17 December 1923/24, zooals deze laatstelijk is gewijzigd;
Hebben goedgevonden:
a. In te trekken bovengenoemde beschikking,
b. Daarvoor in de plaats te stellen het navolgende:
AFDEELING I.
Betreffende diploma A.
HOOFDSTUK 1.
Erkenning van ziekenhuizen voor opleiding.
Artikel 1.
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid kan als opleidingsinrichting erkennen:
A. groote algemeene ziekenhuizen met ten minste 40 bedden en ten minste 14000 verpleegdagen per jaar;
B. kleine algemeene ziekenhuizen met ten minste 25 bedden en ten minste 8000 verpleegdagen per jaar en
kinderziekenhuizen met ten minste 40 bedden en ten minste 14000 verpleegdagen per jaar, indien de opleiding in
deze kinderziekenhuizen eene alzijdige kan zijn, ter beoordeeling van den Minister;
C. kleinere algemeene ziekenhuizen met meer dan 15 en minder dan 25 bedden en ten minste 4000
verpleegdagen per jaar en kinderziekenhuizen met ten minste 40 bedden en ten minste 14000 verpleegdagen per
jaar, indien deze kinderziekenhuizen niet als ziekenhuis, bedoeld onder B, worden erkend.
De kleinere algemeene ziekenhuizen, die volgens de regeling, vastgesteld bij de ingetrokken beschikking van
13/17 December 1923 en daarin aangebrachte wijziging, op het oogenblik van het in werking treden van deze
nieuwe beschikking gerangschikt waren in III A (oude indeeling), worden, mits zij de beschikking blijven
houden over ten minste 25 bedden, voor de opleiding gelijkgesteld met kleine algemeene ziekenhuizen, bedoeld
onder B;
D. speciale klinieken, inbegrepen sanatoria, met ten minste 15 bedden en ten minste 2000 verpleegdagen per
jaar.
Met betrekking tot het aantal verpleegdagen kan de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid overlegging
eischen van dagstaten, ingericht volgens een door dien Minister vastgesteld model.
Artikel 2.
Voorwaarden voor erkenning.
De voorwaarden, waaronder de erkenning geschiedt, zijn de volgende:
a. In de inrichting wordt door of vanwege de directie voor een geregelde theoretische en practische opleiding
der leerlingverplegenden zorg gedragen.
b. De opleiding wordt gegeven door artsen en door verplegenden, in het bezit van het diploma A.
c. Het onderwijs moet voldoen aan de in artikel 3 gestelde eischen.
Artikel 3.
Het te geven onderwijs.
Het onderwijs aan de volgens artikel 1 erkende ziekenhuizen omvat eene theoretische en eene practische
opleiding. Ten behoeve van de practische opleiding wordt gebruik gemaakt van een praktijk- en

rapportenboekje, waarvan het model bij deze beschikking is gevoegd. (Bijlage A.)
A. De theoretische opleiding wordt gegeven in een cursus van drie leerjaren, waarin de geheele leerstof moet
worden onderwezen. Aan het einde van ieder leerjaar wordt een onderzoek ingesteld, waaruit moet blijken, dat
de leerling voldoende bekwaam is om tot het volgende leerjaar of tot het examen te worden toegelaten. De
resultaten van dit onderzoek worden aan den betreffenden inspecteur medegedeeld.
De theoretische opleiding omvat de volgende vakken:
a. de beginselen van den bouw en de verrichtingen van het menschelijk lichaam en van de gezondheidsleer,
voor zoover noodig voor de practijk en het goed begrip der ziekenverpleging;
b. de algemeene en bijzondere verpleging van lijders aan in- en uitwendige ziekten, ook van kinderen en
zuigelingen;
c. de kennis, voor zoover voor de verpleging noodig, van de meest belangrijke besmettelijke en andere
ziekten;
d. de voedings- en dieetleer;
e. de eerste hulp bij ongelukken;
f. het vervoer van zieken;
g. de kennis van de algemeen gebruikelijke heelkundige instrumenten;
h. den dienst op de operatiekamer;
i. de verbandleer.
B. De practische opleiding wordt gegeven in dier voege, dat iedere leerling bij het einde van zijn leertijd
zooveel mogelijk lijders aan allerlei ziekten heeft verpleegd, alle in het practijk- en rapportenboekje onder I en
ten minste 25 van de onder II genoemde handgrepen, na voldoende oefening, ten overstaan van het hoofd van de
afdeeling, goed heeft verricht en practisch eenvoudigen ziekenkost heeft bereid.
Artikel 4.
Duur van de opleiding.
De duur van de opleiding bedraagt in de ziekenhuizen, bedoeld in artikel 1, onder A en onder B: drie jaar,
met dien verstande, dat het aannemen der nieuwe leerlingen voor het eerste leerjaar mag plaatshebben gedurende
de eerste maand van dat leerjaar. Aan de verplegenden, opgeleid in een ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, onder B,
wordt het diploma niet uitgereikt, tenzij zij, na met goed gevolg het examen afgelegd te hebben, nog een jaar
werkzaam zijn geweest in een volgens artikel 1, onder A, erkend ziekenhuis.
De duur der opleiding in de ziekenhuizen, bedoeld in artikel 1, onder C, bedraagt ten minste drie jaar, waarna
eene opleiding volgt van een jaar in een ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, onder A, alvorens de leerling tot het
examen wordt toegelaten.
De duur der opleiding in de ziekenhuizen, bedoeld in artikel 1, onder D, bedraagt ten minste twee jaar,
waarna eene opleiding volgt van ten minste twee jaar in een ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, onder A, alvorens
de leerling tot het examen wordt toegelaten.
De duur der opleiding van vroedvrouwen, die overigens aan de gestelde eischen voldoen, bedraagt ten minste
twee jaar in een ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, onder A.
De duur van de opleiding van hen, die in het bezit zijn van een diploma B, bedraagt ten minste anderhalf jaar
in een ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, onder A.
Artikel 5.
Onderbreking der opleiding.
De opleiding moet geschieden in één of ten hoogste twee erkende inrichtingen en mag niet langer dan drie
maanden onderbroken worden, met dien verstande, dat detacheering tot het volgen van eene afdeeling, die in het
ziekenhuis niet aanwezig is, niet als onderbreking van de opleiding aangemerkt zal worden. Tusschen het tijdstip
van het met goed gevolg afgelegd hebben van het examen na opleiding in een ziekenhuis, bedoeld in artikel 1,
onder B, en het begin van de werkzaamheid in een ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, onder A, mag geen grootere

tijdsruimte liggen dan van een jaar. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid kan in bijzondere gevallen
voor deze eischen ontheffing verleenen.
Artikel 6.
Overgang naar een ander ziekenhuis.
In geval van overgang van uit een ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, onder B, naar een ziekenhuis, bedoeld
onder A, geldt, behoudens het bepaalde in artikel 4, het volgende:
Na eene tweejarige opleiding in het eerstgenoemde ziekenhuis is de duur van de verdere opleiding in een
ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, onder A, ten minste twee jaar. Deze ontheffing wordt slechts verleend in het
ziekenhuis, waarnaar de leerling overgaat, indien bij een in het laatstbedoelde ziekenhuis ingesteld onderzoek
blijkt, dat hij bekwaam is om tot de verdere opleiding te worden toegelaten.
De overgang van eene leerling uit een ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, onder C of onder D, naar een
ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, onder A of B, heeft geen ontheffing ten gevolge, tenzij de Minister van Arbeid,
Handel en Nijverheid daartoe toestemming verleent.
HOOFDSTUK II.
Regeling der examens.
Artikel 7.
Districten.
Voor het afnemen van de examens voor het verkrijgen van het diploma wordt het land in de negen volgende
districten verdeeld:
1. de gemeente Amsterdam;
2. de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam;
3. de gemeenten ’s Gravenhage en Delft;
4. de provincie Noordholland, met uitzondering van de gemeenten Amsterdam, Bussum, Hilversum en
Laren;
5. de provincie Zuidholland, met uitzondering van de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, ’s
Gravenhage en Delft;
6. de provincie Utrecht met de gemeenten Bussum, Hilversum en Laren;
7. de provincies Zeeland, Noordbrabant en Limburg;
8. de provincies Overijssel en Gelderland;
9. de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
Artikel 8.
Districtscommissies.
Voor ieder district wordt eene districtscommissie gevormd, bestaande uit de door den Minister voor dat
district aangewezen deskundigen, die aan de examencommissies worden toegevoegd. De leden der
districtscommissies worden genoemd Regeeringsdeskundigen. Eén van deze Regeeringsdeskundigen wordt door
den Minister als voorzitter van de districtscommissie aangewezen.
De Regeeringsdeskundigen zijn artsen.
De districtscommissie vergadert éénmaal per jaar na afloop der examens. In deze vergadering wordt een kort
verslag opgemaakt. In dit verslag worden opgenomen de bevindingen van de leden omtrent de afgenomen
examens en de beschouwingen, die daaruit voortvloeien, in het bijzonder ten aanzien van de opleiding. De
voorzitter van de districtscommissie zendt het verslag aan den hoofdinspecteur. Deze belegt, nadat de verslagen
ontvangen zijn, eene vergadering met de voorzitters en de inspecteurs, ter bespreking van de ingekomen
verslagen en van de eventueele voorstellen.

Artikel 9.
Voorzitter van een districtscommissie.
De voorzitter ontvangt van de directies der ziekenhuizen, waaruit leerlingen aan het examen in het loopende
jaar zullen deelnemen, minstens eene maand vóór het begin van de examens, eene nominatieve opgave van deze
leerlingen, vergezeld van de bescheiden, bedoeld in artikel 13, alsmede de voor het deelnemen aan het examen
verschuldigde bedragen. Blijkt het den voorzitter, dat een candidaat niet voldoet aan de eischen, voor de
toelating tot het examen gesteld, dan geeft hij daarvan kennis aan de directie der ziekeninrichting. Is geen
overeenstemming te verkrijgen, dan deelt de voorzitter dit aan den hoofdinspecteur mede.
Te gelijk met de opgave ontvangt hij eene mededeeling, wie van de aan de ziekeninrichting verbonden
deskundigen in de examencommissie, zullen zitting nemen, wie als secretaris van de ziekenhuiscommissie zal
optreden, alsmede den examenrooster. Hij geeft na ontvangst van deze mededeeling aan den secretaris van de
ziekenhuiscommissie kennis, welke Regeeringsdeskundige(n) bij ieder der examens aanwezig zal of zullen zijn.
Alvorens dit vast te stellen, pleegt hij overleg met de aan te wijzen Regeeringsdeskundigen, ten einde zekerheid
te hebben, dat zij de examens op de vastgestelde dagen en uren kunnen bijwonen. Hij deelt de door hem
getroffen regeling aan hen mede.
Ontvangt de voorzitter van de districtscommissie van één hunner bericht, dat hij verhinderd is een examen,
waarvoor hij is aangewezen, bij te wonen, dan wijst de voorzitter een anderen Regeeringsdeskundige aan en
geeft dezen en den secretaris van de betrokken ziekenhuiscommissie daarvan kennis.
Hij zendt tevens aan den secretaris van de ziekenhuiscommissie het benoodigde aantal blanco diploma's en
genummerde onderscheidingsteekens, deze laatste in aantal gelijkstaande met dat der candidaten.
Hij ontvangt na afloop van de examens eene opgave van den secretaris van de ziekenhuiscommissie omtrent
den uitslag van de examens. Hij zendt de opgave aan den hoofdinspecteur, die de namen dergenen, die geslaagd
zijn, in het Rijksregister doet inschrijven.
De voorzitter vraagt tijdig aan den hoofdinspecteur toezending van blanco diploma's en van de benoodigde
genummerde onderscheidingsteekens.
Artikel 10.
Examencommissie.
Eene examencommissie is voor iederen candidaat samengesteld uit den door den districtsvoorzitter
aangewezen Regeeringsdeskundige, die als voorzitter der commissie optreedt, en uit ten minste twee
deskundigen, van wie zoo mogelijk een verplegende, die òf aan de ziekeninrichting verbonden zijn en dan door
de directie òf die door den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, volgens artikel 4 der wet, worden
aangewezen.
Een van de deskundigen, door de directie aangewezen, vervult de functie van secretaris.
De door den districtsvoorzitter aangewezen Regeeringsdeskundige mag niet verbonden zijn aan het
ziekenhuis, waarin de opleiding van de te examineeren candidaten plaats greep. Dit geldt niet voor de
hoogleeraren, verbonden aan de academische ziekenhuizen, indien zij geen deel nemen aan de opleiding.
De Regeeringsdeskundige is gedurende den geheelen duur van het examen van een candidaat daarbij
tegenwoordig. Van de leden zijn er minstens twee tegenwoordig.

Artikel 11.
De directies der ziekenhuizen.
De directies der ziekenhuizen zenden minstens eene maand vóór het begin der examens een nominatieve
opgave van de candidaten, die zich voor het examen hebben aangemeld, aan den voorzitter van de
districtscommissie.
Zij voegen daarbij de bescheiden, welke de candidaten bij hunne aanvraag moeten overleggen, alsmede de
door ieder hunner gestorte examengelden. Tevens deelen zij daarbij mede, welke aan het ziekenhuis verbonden

deskundigen in de examencommissie zitting zullen nemen en hoe de examens geregeld zullen zijn.
Degene, die de hiervoren bedoelde opgave aan den voorzitter van de districtscommissie opzendt, ontvangt
tijdig van den voorzitter eene mededeeling, waarbij vermeld wordt welke Regeeringsdeskundige bij het examen
van ieder der candidaten aanwezig zal zijn.
De directie van het ziekenhuis zorgt er voor, dat voor de candidaten, die de opleiding in de inrichting
ontvingen en die bij het examen voor een half jaar zijn afgewezen, gelegenheid bestaat, zich na afloop van dat
half jaar zoo spoedig mogelijk aan het examen te kunnen onderwerpen. Voor dit examen gelden dezelfde regelen
als voor de overige examens vastgesteld.
Het ziekenhuis, waarin het examen plaats grijpt, zorgt voor de noodige lokalen en verdere benoodigdheden
voor het examen.
Artikel 12.
Toelating tot de examens.
Zij, die eene opleiding hebben gevolgd, welke overeenkomt met de eischen van deze beschikking, worden
door de directie van de inrichting, waarin zij werkzaam zijn, tot het examen toegelaten.
Artikel 13.
Zij, die tot het examen toegelaten wenschen te worden, richten het verzoek daartoe aan de directie van de
ziekeninrichting, waarin zij het laatst in opleiding zijn geweest.
Zij leggen daarbij over:
1. een afschrift van den Burgerlijken Stand, waaruit blijkt, dat de candidaat den leeftijd van 23 jaar heeft
bereikt;
2. eene verklaring van de directie van de ziekeninrichting, waarin de candidaat het laatst in opleiding is
geweest en waaruit blijkt in welke ziekeninrichting(en) en gedurende welke tijdsperioden de opleiding heeft
plaats gehad;
3. het praktijk- en rapportenboekje (Bijlage A);
4. eene verklaring volgens Bijlage B;
5. het diploma B of het getuigschrift van vroedvrouw, indien zij in het bezit daarvan zijn;
6. een bedrag van f 15 voor de kosten van het examen en van het eventueel uit te reiken
onderscheidingsteeken of van f 10, indien de candidaat in het bezit is van een diploma B, alsmede van een
onderscheidingsteeken.
Een candidaat, die reeds heeft deelgenomen aan een voorgaand examen, doch daarbij niet slaagde, is voor het
eerstvolgende examen geen betaling verschuldigd. Voor een daarna volgend examen bedragen de kosten f 10,
met dien verstande, dat voor dit bedrag het examen nog éénmaal mag herhaald worden.
Artikel 14.
De examens.
De regeling der examens geschiedt door de directie van het ziekenhuis, waarin de candidaten werkzaam zijn,
in overleg met den voorzitter van het district, waarin het ziekenhuis gelegen is.
De examens worden niet meer dan éénmaal per jaar afgenomen; voor degenen, die voor een half jaar zijn
afgewezen, of die door ziekte verhinderd waren, aan het examen deel te nemen, bestaat éénmaal gelegenheid
zich tusschentijds aan het examen te onderwerpen.
De examens duren in den regel niet langer dan één uur; zij zijn mondeling en omvatten de onderwerpen, die
op den cursus worden behandeld, en die zijn verdeeld in de volgende vier groepen;
a. beginselen van den bouw en de verrichtingen van het menschelijk lichaam en van de gezondheidsleer en
de voedings- en dieetleer;
b. algemeene en bijzondere ziekenverpleging;
c. kennis van de meest belangrijke, ook besmettelijke ziekten;

d. eerste hulp bij ongelukken, vervoer van zieken, heelkundige instrumenten en verbandleer; dienst op de
operatiekamer.
Artikel 15.
Bij de beoordeeling van de kennis van den candidaat wordt gebruik gemaakt van de volgende cijfers en de
daaraan toegekende beteekenis:
0 = zeer slecht;
1 = slecht;
2 = onvoldoende;
3 = voldoende;
4 = goed;
5 = zeer goed.
Voor elk van de vier in artikel 14 genoemde groepen wordt door de(n) examinator(trice) een cijfer
vastgesteld; een vijfde cijfer vormt het gemiddelde der cijfers, door de directie toegekend op de overgelegde
verklaring, bedoeld in artikel 13, onder 4.
Het gemiddelde der vijf cijfers bepaalt het eindcijfer, dat, om te slagen, niet lager mag zijn dan 3, terwijl
ieder afzonderlijk cijfer ten minste 2 moet bedragen.
Bij verschil van meening omtrent het verleenen van het diploma tusschen de(n) Regeeringsdeskundige(n) en
de overige deskundigen, bedoeld in artikel 4 der wet, wordt de beslissing aan eerstgenoemde(n) overgelaten.
Afwijzing wegens onvoldoend examen geschiedt voor een half jaar of voor een heel jaar.
Artikel 16.
Uitreiking diploma.
Het bij het slagen uit te reiken diploma wordt onderteekend door de leden der examencommissie en de(n)
Regeeringsdeskundige(n), alsmede door den geëxamineerde, nadat deze de belofte tot geheimhouding heeft
afgelegd. Op het diploma wordt het nummer ingevuld, voorkomende op het tevens uit te reiken
onderscheidingsteeken.
Indien de geslaagde een diploma B bezit, wordt op het overigens ingevulde en onderteekende diploma A
geen nummer geplaatst en geen onderscheidingsteeken uitgereikt. Diploma's A en B, eventueel het
onderscheidingsteeken B, worden door den secretaris van de ziekenhuiscommissie gezonden aan den
hoofdinspecteur, die het diploma A een nummer geeft en het onderscheidingsteeken A + B uitreikt.
Indien de opleiding van een candidaat een zoodanige is geweest, dat hij, na geslaagd te zijn, nog een jaar in
een algemeen ziekenhuis moet werkzaam zijn, dan wordt hem eene verklaring volgens Model I uitgereikt. Op
het ingevulde en onderteekende diploma wordt het nummer gesteld van het daarbij te voegen
onderscheidingsteeken. Het diploma en het onderscheidingsteeken worden door den secretaris van de
ziekenhuiscommissie aan den hoofdinspecteur opgezonden. Deze laatste zorgt voor de uitreiking aan den
candidaat, nadat deze aan de verder gestelde eischen voldaan heeft.

Artikel 17.
Opgave van den uitslag der examens.
Na afloop van de examens zendt de secretaris van de ziekenhuiscommissie aan den voorzitter van de
districtscommissie eene opgave volgens Model II, waaruit blijkt, welke candidaten wel of niet geslaagd zijn. Hij
voegt daarbij de niet uitgereikte onderscheidingsteekens.
Overgangsbepaling.
De leerlingen, wier opleiding een aanvang heeft genomen onder de beschikking van de Ministers van Arbeid,

Handel en Nijverheid en van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 13/17 December 1923, zooals deze
laatstelijk is gewijzigd, worden, voorzoover hunne opleiding plaats vindt in eene ziekeninrichting, waarin
krachtens voornoemde beschikking het examen na eene driejarige opleiding werd afgelegd, maar bij slagen het
diploma niet werd uitgereikt, alvorens de leerlingen nog een jaar in een groot algemeen ziekenhuis hadden
doorgebracht en aldaar hun praktijk- en rapportenboekje ten genoegen van den hoofdinspecteur was aangevuld,
indien zij zulks wenschen, in de gelegenheid gesteld hun opleiding op deze wijze te voltooien.
AFDEELING II.
Betreffende diploma B.
HOOFDSTUK 1.
Erkenning van gestichten voor krankzinnigen en aanverwante inrichtingen voor opleiding.
Artikel 18.
De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw kan als opleidingsinrichting erkennen:
A. gestichten voor krankzinnigen en aanverwante inrichtingen met ten minste 100 bedden en 34000
verpleegdagen per jaar, psychiatrisch-neurologische klinieken en sanatoria voor zenuwpatiënten met ten minste
60 bedden en 20000 verpleegdagen per jaar;
B. gestichten voor krankzinnigen en aanverwante inrichtingen met ten minste 70 bedden en 24000
verpleegdagen per jaar, psychiatrisch-neurologische klinieken en sanatoria voor zenuwpatiënten met ten minste
40 bedden en 14000 verpleegdagen per jaar;
C. gestichten voor krankzinnigen en aanverwante inrichtingen met ten minste 40 bedden en 14000
verpleegdagen per jaar, psychiatrisch-neurologische klinieken en sanatoria voor zenuwpatiënten met ten minste
30 bedden en 11000 verpleegdagen per jaar;
D. speciale inrichtingen als voor zwakzinnigen en toevallijders met ten minste 100 bedden en 34000
verpleegdagen per jaar en gezinsverplegingskoloniën met ten minste 40 gestichtsplaatsen en 14000
verpleegdagen per jaar.
Met betrekking tot het aantal verpleegdagen kan de Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw
overlegging eischen van dagstaten, ingericht volgens een door den Minister vastgesteld model.
Artikel 19.
Voorwaarden voor erkenning.
De voorwaarden, waaronder de erkenning geschiedt, zijn de volgende:
a. In de inrichting wordt door of vanwege de directie voor eene theoretische en practische opleiding der
leerlingverplegenden zorg gedragen.
b. De opleiding wordt gegeven door artsen en eventueel door personen, in het bezit van diploma B; het
herhalingsonderwijs, bedoeld in artikel 20, kan ook gegeven worden door personeel van lager of middelbaar
onderwijs, dan wel na verkregen goedkeuring van den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw door
andere personen.
c. Het onderwijs moet voldoen aan de in artikel 20 gestelde eischen.
Artikel 20.
Het te geven onderwijs.
Het onderwijs aan de volgens artikel 18 erkende inrichtingen omvat eene theoretische en eene practische
opleiding. Ten behoeve van de practische opleiding wordt gebruik gemaakt van een praktijk- en
rapportenboekje, waarvan het model bij deze beschikking is gevoegd. (Bijlage C.)
A. De theoretische opleiding wordt gegeven in een cursus van drie leerjaren, waarin de geheele leerstof moet
worden onderwezen. Aan het einde van het eerste en tweede leerjaar wordt een onderzoek ingesteld, waaruit

moet blijken, of de leerling voldoende bekwaam is om tot het volgend leerjaar te worden toegelaten.
De resultaten van dit onderzoek worden bij het examen ter verkrijging van het diploma ter inzage gegeven
aan de(n) Regeeringsdeskundige(n) , bedoeld in artikel 4 der wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad n°. 702).
De theoretische opleiding omvat de volgende vakken:
a. de beginselen van den bouw en de verrichtingen van het menschelijk lichaam en van de gezondheidsleer,
voor zoover noodig voor de practijk en het goed begrip der ziekenverpleging;
b. de algemeene ziekenverpleging;
c. de voedings- en dieetleer;
d. de eerste hulp bij ongelukken;
e. kennis van instrumenten en verbanden;
f. de verpleging van krankzinnigen en zenuwzieken;
g. de verschijnselen bij krankzinnigheid en zenuwziekten en de voornaamste vormen van krankzinnigheid;
h. de voornaamste bepalingen van de Krankzinnigenwet.
B. De practische opleiding wordt gegeven in dier voege, dat iedere leerling bij het einde van zijn leertijd
zooveel mogelijk patiënten met allerlei vormen van psychische en nerveuze stoornissen heeft verpleegd,
persoonlijk 30 van de in het praktijk- en rapportenboekje onder I genoemde en ten minste nog 20 van de aldaar
onder II genoemde handgrepen, na voldoende oefening ten overstaan van het hoofd der afdeeling, verricht heeft
en practisch eenvoudigen ziekenkost bereid heeft.
Gedurende het eerste leerjaar wordt o. a. herhalingsonderwijs gegeven in de volgende vakken:
a. lezen (nauwkeurig en natuurlijk lezen van een niet te moeilijk stukje proza of poëzie, waarbij gelet wordt
op den leestoon en het verstaan van het gelezene, wat moet blijken uit het weergeven van den inhoud);.
b. taal (ontleding van eenvoudige zinnen en kennis van de voornaamste rededeelen; woordbeteekenis; eenige
kennis van verbuiging, van vervoeging en van de eenvoudigste spelregels, ter voorkoming van grove fouten;
duidelijk leesbaar schrift);
c. rekenen (de vier hoofdregels met geheele getallen en eenvoudige gewone breuken. Tiendeelige breuken
toegepast op eenvoudige vraagstukken);
d. natuur- en scheikunde (voor zoover noodig voor het volgen der cursussen);
e. geschiedenis van het vaderland in grove trekken tot 1813, doch uitvoeriger na 1813, alsmede eenige kennis
van Staatsinrichting;
f. aardrijkskunde van Nederland en koloniën.
Van dit onderwijs en het examen in deze vakken wordt vrijstelling verleend aan hen, die het eindexamen van
eene hoogereburgerschool met driejarigen of vijf jarigen cursus met goed gevolg hebben afgelegd, in bezit zijn
van eene akte lager onderwijs, eene school voor uitgebreid lager onderwijs met gunstig gevolg hebben
doorloopen of onderwijs hebben genoten, hetwelk ten minste gelijk te stellen is met het herhalingsonderwijs.
Aan hen, die in het bezit van diploma A zijn, wordt vrijstelling verleend van het examen in de algemeene
ziekenverpleging en van de verrichting van de 20 handgrepen, vermeld onder II in het praktijk- en
rapportenboekje.
Artikel 21.
Duur van de opleiding.
De duur van de opleiding bedraagt in inrichtingen, als bedoeld in artikel 18, onder A en onder B, ten minste
drie jaar. De verplegenden, opgeleid in eene inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder B, moeten, na in deze
inrichting het theoretisch examen met goed gevolg afgelegd te hebben, nog een jaar werkzaam zijn in eene
inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder A, om tot het practisch examen toegelaten te worden en na geslaagd
examen het diploma te kunnen verkrijgen.
De duur van de opleiding in inrichtingen, als bedoeld in artikel 18, onder C en D, bedraagt ten minste 2 jaar,
waarna nog eene opleiding volgt van twee jaar in eene inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder A.
De duur der opleiding van vroedvrouwen, die overigens aan de gestelde eischen voldoen, bedraagt ten minste

2 jaar in niet meer dan ééne inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder A. De duur der opleiding van hen, die in
bezit zijn van een diploma A, bedraagt ten minste 1 ½ jaar in niet meer dan ééne inrichting, als bedoeld in artikel
18, onder A.
Artikel 22.
Onderbreking der opleiding.
De opleiding moet geschieden in één of ten hoogste twee erkende inrichtingen en mag door wisseling niet
langer dan 3 maanden onderbroken worden, tenzij bij terugkeer in dezelfde opleidingsinrichting na ziekte of
militairen dienstplicht.
Tusschen het tijdstip van het met goed gevolg afgelegd hebben van het theoretisch examen in eene inrichting,
als bedoeld in artikel 18, onder B, en het begin van de voorbereiding voor het practisch examen in eene
inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder A, mag geen grooter tijdsruimte liggen dan van 12 maanden; hierbij
blijft van toepassing het bepaalde in het voorgaande lid.
In bijzondere gevallen kan de Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw ontheffing verleenen van
het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel. Behoudens het bepaalde in het eerste en het tweede lid moet,
wanneer de opleiding langer dan 3 maanden onderbroken is geweest, deze geheel herhaald worden en het
onderzoek aan het einde van elk leerjaar opnieuw geschieden.
Artikel 23.
Overgang naar eene andere inrichting.
In geval van overgang van uit eene inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder B, naar eene inrichting, als
bedoeld in artikel 18, onder A, geldt, behoudens het bepaalde in artikel 21, het volgende:
Na eene tweejarige opleiding in eene inrichting B bedraagt de duur van de verdere opleiding in eene
inrichting A ten minste 1 ½ jaar, mits in de laatstbedoelde inrichting na onderzoek gebleken is, dat de leerling
bekwaam is om tot de verdere opleiding te worden toegelaten.
In geval van overgang van eene inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder C en D, naar eene inrichting, als
bedoeld in artikel 18, onder A, geldt, behoudens het bepaalde in artikel 21, het volgende:
Na eene tweejarige opleiding in eene inrichting C en D bedraagt de duur van de verdere opleiding in eene
inrichting A ten minste 2 jaar, na eene driejarige opleiding ten minste 1 ½ jaar en na eene vierjarige opleiding ten
minste 1 jaar, mits in de laatstbedoelde inrichting na onderzoek gebleken is, dat de leerling bekwaam is om tot de
verdere opleiding te worden toegelaten.
HOOFDSTUK II.
Regeling der examens.
Artikel 24.
Voorbereiding van het examen.
Voor elke erkende inrichting, waarin candidaten voor het examen zijn, wijst de Minister van Binnenlandsche
Zaken en Landbouw één of meer artsen aan, die als Regeeringsdeskundigen het examen zullen bijwonen.
De Regeeringsdeskundigen vergaderen één- of tweemaal per jaar, onder leiding van den door genoemden
Minister aangewezen inspecteur voor het Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten.
Bij ontstentenis van een der aangewezen Regeeringsdeskundigen wijst de inspecteur een anderen
Regeeringsdeskundige als plaatsvervanger aan en geeft hiervan kennis aan de directie van de betrokken
inrichting.
Artikel 25.
Ten minste twee maanden vóór den tijd, waarop het examen zal worden gehouden, stelt de directie zich in

verbinding met den voor hare inrichting aangewezen Regeeringsdeskundige, of, zoo er meer zijn, met den
eerstaangewezene der Regeeringsdeskundigen, die alsdan overleg pleegt met de andere voor de inrichting
aangewezen deskundigen, om in onderling overleg den datum van het examen vast te stellen.
De Regeeringsdeskundige, of, zoo er meer zijn, de eerstaangewezene der Regeeringsdeskundigen, herinnert
de directie er aan, dat zij tijdig de blanco diploma's met opgave van het aantal mannelijke en vrouwelijke
candidaten bij den inspecteur aanvraagt.
Ten minste twee weken vóór het examen zendt de directie aan den Regeeringsdeskundige, of, zoo er meer
zijn, aan den eerstaangewezene der Regeeringsdeskundigen, eene opgave van de namen der candidaten, die zich
voor het examen hebben aangemeld, met bijvoeging van de bescheiden, waaruit blijkt, dat elke candidaat aan de
eischen voldoet. Door den Regeeringsdeskundige, of, zoo er meer zijn, door den eerst aangewezene der
Regeeringsdeskundigen, wordt vóór den aanvang van het examen het verschuldigde examengeld geïnd, dat op de
postrekening no. 147015 van den inspecteur voor het Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten
overgeschreven wordt, tenzij de Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw hieromtrent anders bepaalt.
Artikel 26.
De directies der inrichtingen zorgen voor de regeling der examens en voor het beschikbaar stellen van de
noodige lokalen en verdere benoodigdheden.
Als voorzitter van de commissie, bedoeld in artikel 4 der wet, fungeert een door de directie aangewezen
deskundige, aan de opleidingsinrichting verbonden.
Artikel 27.
Toelating tot examen.
Zij, die eene opleiding gevolgd hebben, welke overeenkomt met de eischen van deze beschikking, worden
door de directie van de inrichting, waarin zij werkzaam zijn, tot het examen toegelaten.
Artikel 28.
Zij, die tot het examen toegelaten wenschen te worden, richten ten minste ééne maand vóór het examen het
verzoek daartoe tot de directie van de inrichting, waarin zij het laatst in opleiding zijn geweest.
Zij leggen daarbij over:
1. een afschrift van den Burgerlijken Stand, waaruit blijkt, dat de candidaat op 1 Mei in het jaar, waarin hij
examen doet, den leeftijd van 22 jaar bereikt zal hebben;
2. eene verklaring van de directie resp. van de directies van de inrichting(en), waarin de candidaat zijn
opleiding heeft gehad, uit welke verklaring moet blijken, dat de candidaat op 1 Mei van het examenjaar ten
minste 3 jaar in de verpleging werkzaam is geweest in inrichtingen, als bedoeld in artikel 18, onder A, en eene
volledige opleiding heeft gevolgd.
Zij, die in eene inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder B, opgeleid zijn, leggen vóór hun theoretisch
examen eene verklaring van de directie over, waaruit blijkt, dat zij op 1 Mei van het examenjaar 3 jaar in de
verpleging werkzaam geweest zijn. Vóór hun practisch examen leggen zij het bewijs van het geslaagd
theoretisch examen (Model III) over en tevens eene verklaring, dat zij nog een jaar werkzaam geweest zijn in
eene inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder A.
Voor hen, die eene gedeeltelijke opleiding genoten hebben in eene inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder
C en D, geldt niet de datum van 1 Mei, doch de datum van het examen. De opleidingstijd, aldaar doorgebracht,
wordt berekend als in artikelen 21 en 23 vastgesteld.
Zij, die in het bezit zijn van een diploma A of een getuigschrift van vroedvrouw, leggen eene verklaring over,
dat zij 1 ½ jaar resp. 2 jaar in eene inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder A, in de verpleging werkzaam zijn
geweest;
3. het praktijk- en rapportenboekje;
4. eene verklaring volgens Bijlage D., waaruit de voldoende geschiktheid voor de verpleging van

zenuwzieken en krankzinnigen blijkt;
5. het diploma A of het getuigschrift van vroedvrouw, indien zij in het bezit daarvan zijn;
6. een bedrag van f 15 voor de kosten van het examen en van het eventueel uit te reiken
onderscheidingsteeken.
Indien de candidaat in het bezit is van een diploma A, alsmede van het daaraan verbonden
onderscheidingsteeken, kan worden volstaan met een bedrag van f 10.
Een candidaat, die reeds heeft deelgenomen aan een voorgaand examen, doch daarbij niet slaagde, is voor het
eerstvolgend examen geen betaling verschuldigd. Voor een daarna volgend examen bedragen de kosten f 10, met
dien verstande, dat voor dit bedrag het examen nog éénmaal mag herhaald worden.
Een candidaat, die het theoretisch examen in eene inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder B, met goed
gevolg afgelegd heeft, kan tweemaal practisch examen afleggen, zonder betaling. Voor de derde maal examen
afleggend, betaalt hij f 10, waarvoor nog éénmaal examen gedaan mag worden.
Artikel 29.
Examens.
De examens worden niet meer dan éénmaal per jaar afgenomen. De examens duren in den regel niet langer
dan 2 uren, waarvan 1 uur mondeling theoretisch en ½ uur practisch examen wordt afgelegd, terwijl ½ uur
besteed wordt aan het maken van een rapport over een patiënt, die daarvoor door de directie ter beschikking
gesteld wordt.
A. Het mondeling theoretisch gedeelte omvat de vakken, welke op den cursus worden behandeld en welke
verdeeld zijn in de volgende vier groepen:
a. beginselen van den bouw en de verrichtingen van het menschelijk lichaam en van de gezondheidsleer en
de voedings- en dieetleer;
b. algemeene ziekenverpleging, eerste hulp bij ongelukken;
c. verpleging van krankzinnigen en zenuwzieken;
d. de verschijnselen bij krankzinnigheid en zenuwziekten; de voornaamste vormen van krankzinnigheid en de
voornaamste bepalingen der Krankzinnigenwet.
B. Het practisch gedeelte onderzoekt de kennis der instrumenten en verbanden en doet keuze uit de
handgrepen, vermeld in het praktijk- en rapportenboekje.
Artikel 30.
Bij de beoordeeling van de kennis van den candidaat wordt gebruik gemaakt van de volgende cijfers en de
daaraan toegekende beteekenis:
0 = zeer slecht;
1 = slecht;
2 = onvoldoende;
3 = voldoende;
4 = goed;
5 = zeer goed.
Voor elk van de vier in artikel 29, onder A, genoemde groepen wordt een cijfer vastgesteld; de vijfde groep
wordt gevormd door het gemiddelde van het cijfer, behaald op het practisch examen, het cijfer, behaald op het
rapport, bedoeld in artikel 29, en het cijfer, toegekend door de directie voor geschiktheid voor de verpleging.
Het gemiddelde der vijf cijfers, waaronder slechts één cijfer beneden 3 mag voorkomen, hetwelk niet lager
dan 2 mag zijn, bepaalt het eindcijfer, dat, om te slagen, niet lager dan 3 mag zijn.
Als het gemiddelde eindcijfer tusschen 2 ½ en 3 valt, kan(kunnen) de Regeeringsdeskundige(n) een verlengd
examen van ten hoogste een uur doen plaats hebben.
Bij verschil van meening omtrent het verleenen van het diploma tusschen de(n) Regeeringsdeskundige(n) en
de overige deskundigen, bedoeld in artikel 4 der wet, wordt de beslissing aan eerstgenoemde(n) overgelaten.

Afwijzing wegens onvoldoend examen geschiedt voor een heel jaar.
Artikel 31.
Na goeden uitslag wordt het diploma onderteekend door de leden van de examencommissie en de(n)
Regeeringsdeskundige(n) , alsmede door den geëxamineerde, nadat deze beloofd heeft geheim te zullen houden
al wat hem (haar) in zijne (hare) betrekking als verpleger (verpleegster) als geheim is toevertrouwd of te zijner
(harer) kennis is gekomen.
De directie zendt de diploma's der geslaagde candidaten en eene van den inspecteur ontvangen lijst, waarin
de uitslag der examens wordt medegedeeld, aan den inspecteur, die de diploma's in het daarvoor vastgesteld
register inschrijft en met de onderscheidingsteekens aan de directie terugzendt.
De directie zendt met het diploma B van hem (haar), die in bezit van diploma A is, het onderscheidingsteeken
A, als dit in zijn (haar) bezit is, aan den inspecteur, die dit inruilt voor een onderscheidingsteeken A + B.
Overgangsbepaling.
De leerlingen, die in bezit zijn van een diploma A of getuigschrift van vroedvrouwen wier opleiding een
aanvang heeft genomen onder de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 13/17 December 1923, zooals deze laatstelijk is gewijzigd, behouden
het recht hunne opleiding overeenkomstig de bepalingen dier beschikking te voltooien.
’s Gravenhage, 2/6 December 1929.
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid,
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
A. Scholtens.
De Minister van Staat,
Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw,
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
J.B. Kan.

