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Verplegenden, die in het bezit zijn van een diploma, hetwelk bij Koninklijk besluit reeds erkend werd als een
diploma bedoeld in artikel 1 van de wet tot bescherming van het diploma voor ziekenverpleging 1), kunnen dat
diploma doen inschrijven in de daarvoor van Rijkswege aangehouden registers.
Hiertoe moet het diploma A worden toegezonden aan dr. J.Th. Terburgh, hoofdinspecteur van de
volksgezondheid (Dr. Kuyperstraat 8, ’s Gravenhage) en het diploma B aan dr. H.J. Lubberman, inspecteur van
het Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten (Bachmanstraat 14, ’s Gravenhage).
De toezending moet bij voorkeur geschieden:
van diploma’s verkregen vóór 1900 vóór 15 April 1924;
van diploma’s verkregen van 1900 t/m 1904 van 15 April – 15 Mei 1924;
van diploma’s verkregen van 1905 t/m 1909 van 15 Mei – 15 Juni 1924;
van diploma’s verkregen van 1910 t/m 1914 van 15 Juni – 15 Juli 1924;
van diploma’s verkregen van 1915 t/m 1919 van 15 Juli – 15 Augustus 1924;
van diploma’s verkregen van 1920 t/m 1922 van 15 Augustus – 15 September 1924;
van diploma’s verkregen na 1 Januari 1923 na 15 September 1924.
Diploma’s, die vroeger worden ingezonden dan volgens bovenstaande indeeling wordt aangegeven, kunnen
niet onmiddellijk worden ingeschreven en teruggezonden, doch worden aangehouden, totdat het tijdvak van
inschrijving is aangebroken. Men wordt dringend verzocht hiermede rekening te houden.
Indien op het diploma A eene aanteekening wordt gewenscht voor kraamverpleging, moeten bij het verzoek
daartoe de noodige bescheiden worden overgelegd 2).
Wenscht men tevens een onderscheidingsteeken te ontvangen, dan dient een bedrag van f5 aan
bovengenoemden hoofdinspecteur of inspecteur te worden toegezonden, hetgeen in het verzoek vermeld moet
worden.
Zij, die in het bezit zijn van een diploma A en een diploma B, worden verzocht beide diploma’s op te zenden
aan dr. Terburgh, die voor doorzending aan dr. Lubberman zorg zal dragen.
Bij ieder verzoek moet tevens het adres worden vermeld, waaraan het diploma teruggezonden kan worden.
’s Gravenhage, 28/31 Maart 1924.

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid,
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
A.L. Scholtens.
De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw,
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
J.B. Kan.
1

) Deze diploma’s zijn voor diploma A:
a. de diploma’s, erkend door den Nederlandschen Bond voor ziekenverpleging;
b. de diploma’s, uitgereikt door de examencommissie van Nosokomos;
c. de diploma’s, uitgereikt namens den Gereformeerden Bond van Vereenigingen en Stichtingen van

Barmhartigheid in Nederland;
d. de diploma’s, uitgereikt door de examencommissie van de Vereeniging tot bevordering der R.-K.
Ziekenverpleging;
e. de diploma’s, uitgereikt door of vanwege het bestuur van het particulier ziekenhuis der KoninginEmmastichting (Tjikini) te Weltevreden;
f. de diploma’s, uitgereikt door of vanwege het bestuur van het ziekenhuis der R.-K. Vereeniging St. Carolus
te Weltevreden.
Voor diploma B:
a. de diploma’s, uitgereikt door de examencommissie der Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie en
Neurologie;
b. de diploma’s, uitgereikt namens den Gereformeerden Bond van Vereenigingen en Stichtingen van
Barmhartigheid in Nederland;
c. de diploma’s uitgereikt door de examencommissie voor de Rijkskrankzinnigengestichten.
2

) Deze bescheiden zijn:
1. hetzij een getuigschrift, waaruit blijkt, dat de candidate, na haar diploma te hebben verkregen, ten minste
één jaar in eene kraaminrichting of in eene kraamafdeling van een algemeen ziekenhuis als verpleegster is
werkzaam geweest en daar een volledigen cursus in kraamverpleging heeft gevolgd;
hetzij een getuigschrift, waaruit blijkt, dat de candidate, na haar diploma te hebben verkregen, ten minste één
jaar in eene kraaminrichting of algemeen ziekenhuis is werkzaam geweest, in dien tijd 20 verlossingen, waarvan
4 kunstmatige, heeft bijgewoond, daarbij eventueel hulp heeft verleend en 20 kraamvrouwen met hare kinderen
heeft verpleegd;
2. eene verklaring van de directie der inrichting, waarin zij werkzaam is geweest, waaruit blijkt, dat de
candidate zich met ijver en toewijding op de verpleging van kraamvrouwen en pasgeborenen heeft toegelegd en
daarin voldoende practische ervaring heeft verkregen.

