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29 oktober 1987/Nr. 5542 Directoraat-generaal van de Volksgezondheid/Directie Gezondheidszorgberoepen 

en Opleidingen/Hoofdafd. Verplegende en Verzorgende Beroepen en Opleidingen 

 

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 

Gelet op artikel 5 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, nr. 702); 

 

Besluit: 

 

Artikel I 

De Regeling van 30 mei 1986 (Stcrt. 111) tot categorale aanwijzing van diploma’s van verpleegkundigen 

wordt gewijzigd als volgt: 

A In artikel 6 worden na onderdeel 109 de volgende onderdelen toegevoegd: 

110. Het diploma ‘Diploma of graduate nurse’ verkregen na de opleiding aan de Foothills Hospital School of 

Nursing te Calgary (Alberta) in Canada in 1983 met goed gevolg hebben afgesloten en voor zover dit 

diploma is geregistreerd door de Alberta Association of Registered Nurses in Canada. 

111. Het diploma ‘Betyg sjuksköterske’ verkregen na de opleiding aan de Helsingfors Stads Sjuksköterske 

Skola in Finland in 1964 met goed gevolg hebben afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd door 

het Finlands Sjuksköterske Forbund, onder de voorwaarden dat: 

a. in een ziekenhuis dat erkend is voor de opleiding A-verpleegkundige een praktijkleerperiode op full-time 

basis is gevolgd van zes maanden op een verpleegafdeling, waar volwassenen worden verpleegd; 

b. een verpleegkundige verslag is opgesteld met betrekking tot de verpleging en verzorging van een 

volwassen patiënt. Dit verslag dient met een voldoende te zijn beoordeeld; 

c. de binnen de voorgenoemde afdeling benodigde vaardigheden in het praktijkopleidingsboek zijn 

afgetekend; 

d. de directie van het betreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

112. Het diploma ‘Zeugnis Krankenschwester’ verkregen na de opleiding aan de Krankenpflegeschule der 

Medizinischen Akademie Lübeck (BRD) in 1966 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dit 

diploma is geregistreerd door de Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (BRD), onder de 

voorwaarden dat: 

a. een getuigschrift is overgelegd van de SWZ-bijscholingscursus – voor A-verpleegkundigen en dat in een 

ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige, een praktijkleerperiode is gevolgd 

op full-time basis van: 

- twee maanden op de kinderafdeling; 

- twee maanden op de kraamafdeling; 

b. een verpleegkundig verslag is opgesteld met betrekking tot de verpleging en verzorging van een patiënt op 

de kinderafdeling. Dit verslag dient met een voldoende te zijn beoordeeld; 

c. de binnen de voorgenoemde afdeling benodigde vaardigheden in het praktijkopleidingsboek zijn 

afgetekend; 

d. de directie van het betreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

B Na artikel 6 wordt een artikel 6a ingevoegd, dat luidt als volgt: 

Artikel 6a 

Als diploma in het buitenland verkregen, dat mede de in artikel 1 van de wet bedoelde bevoegdheid geeft 

voor zover betreft het diploma Z-verpleegkundige, wordt aangewezen: Het diploma ‘Vernepleier’, verkregen 

na de opleiding aan de Rogaland Vernepleierhogskole te Naerbo in Noorwegen in 1983 met goed gevolg te 

hebben afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd door het Noorse Gezondheidsdepartement 



(Helse direktoratet). 

C In artikel 7, aanhef, wordt ‘de artikelen 2 tot en met 6’ gewijzigd in: de artikelen 2 tot en met 6a. 

 

Artikel II 

Deze regeling wordt in de Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking met ingang van de dag na die van 

plaatsing 

 

Rijswijk, 29 oktober 1987 

De staatssecretaris voornoemd, 

D.J.D. Dees 

 

 

 


