
Staatscourant 1989, 152, pag. 8-9 en 11 

 

2 augustus 1989/nr. 521801/Directoraat-generaal van de Volksgezondheid/directie Gezondheidszorg 

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, 702); 

 

Besluit: 

 

Artikel 1 

In dit besluit wordt verstaan onder de minister: de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 

 

Artikel 2 

De volgende diploma’s geven onder de in artikel 3 gestelde voorwaarde, de in artikel 1 van de Wet tot 

bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, 702) bedoelde bevoegdheid: 

1. het diploma A-verpleegkundige dat na 31 december 1979 is behaald aan het Dr. E. Oduber Hospitaal te 

Aruba en dat geregistreerd is door het Departement van Volksgezondheid op Aruba; 

2. het diploma Enfermera Professional dat na 31 december 1982 is behaald in Argentinië na het voltooien 

van een opleiding met een duur van 3 jaar en dat is geregistreerd door het ministerio de Salad Y Accion 

Social in Argentinië; 

3. het diploma Enfiermera Professional dat na 31 december 1983 is behaald in Argentinië na het voltooien 

van een opleiding met een duur van 2 1/2 jaar en dat geregistreerd is door het ministerio de Salad Y Accion 

Social Argentinië; 

4. het diploma General nurse dat na 31 december 1977 is behaald in Australië en dat geregistreerd is door de 

Nurses Board of Australian Capital Territory; 

5. het diploma General nurse dat na 31 december 1969 is behaald in Australië en dat geregistreerd is door de 

New South Wales Registration Board in Australië; 

6. het diploma General nurse dat na 31 december 1976 is behaald in Australië en dat geregistreerd is door de 

Nurses Board of Queensland in Australië; 

7. het diploma General nurse dat na 31 december 1961 is behaald in Australië en dat geregistreerd is door de 

Nurses Board of South Australia; 

8. het diploma General nurse dat na 31 december 1984 is behaald in Australië en dat geregistreerd is door de 

Nurses Board Tasmania in Australië; 

9. het diploma General nurse dat na 31 december 1971 is behaald in Australië en dat geregistreerd is door de 

Victorian Nursing Council in Australië; 

10. het diploma General nurse dat in 1962 is behaald na het voltooien van de opleiding aan het Queen 

Victoria Memorial Hospital for Women and Children te Melbourne in Australië en dat geregistreerd is door 

de Victorian Nursing Council in Australië; 

11. het diploma General nurse dat na 31 december 1974 is behaald in Australië en dat geregistreerd is door 

de Nurses Board of Western Australia; 

12. het diploma Gegradueerd Kinderverple(e)g(st)er dat is behaald in België en dat geregistreerd isdoor het 

ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu in België; 

13. het diploma Gegradueerd psychiatrisch verple(e)g(st)er dat is behaald in België en dat geregistreerd is 

door het ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu in België; 

14. het diploma Gegradueerd sociaal verple(e)g(st)er dat is behaald in België en dat geregistreerd is door het 

ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu in België; 

15. het Brevet psychiatrisch verple(e)g(st)er dat is behaald in België en dat geregistreerd is door het 

ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu in België; 



16. het diploma vroedvrouw dat na 31 december 1986 is behaald in België en dat geregistreerd is door het 

ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu in België; 

17. het diploma vroedvrouw dat in 1973 is behaald na het voltooien van de opleiding aan het Provincial 

Hoger Instituut voor verpleegkunde te Hasselt in België en dat geregistreerd is door het ministerie van 

Volksgezondheid en Leefmilieu in België; 

18. het diploma General nurse dat na 31 december 1979 is behaald in Botswana en dat geregistreerd is door 

de Botswana Nursing Council; 

19. het diploma Bachalarem Enfermagem dat na 31 december 1975 is behaald in Brazilië en dat 

geregistreerd is door het ministerio do tabalho, conselho de regional de enfermagem de Sao Paolo in 

Brazilië; 

20. het diploma Enfermeira dat na 31 december 1971 is behaald in Brazilië en dat geregistreerd is door het 

ministerio do tabalho, conselho de regional de enfermagem de Sao Paolo in Brazilië; 

21. het diploma Certidao enfermagem e obestetricia dat in 1986 is behaald na het voltooien van de opleiding 

aan de Universidao do Sagrado Coraçao te Baura in Brazilië en dat is geregistreerd door het ministerio do 

trabalho, conselho de regional de enfermagem de Sao Paulo in Brazilie; 

22. het diploma Medicinska sestra dat na 31 december 1974 is behaald in Bulgarije en dat geregistreerd is 

door het ministerie van Volksgezondheid in Bulgarije; 

23. het diploma Registered nurse (degree in applied arts) dat na 31 december 1982 is behaald in Canada en 

dat geregistreerd is door de Alberta Association of Registered nurses in Canada; 

24. het diploma Bachelor of Science in Nursing dat na 31 december 1979 is behaald in Canada en dat 

geregistreerd is door The Alberta Association of Registered nurses in Canada; 

25. het diploma Graduate Nurse dat in 1983 is behaald na het voltooien van de opleiding aan de Foothills 

Hospital School of Nursing te Calgary in Canada en dat geregistreerd is door de Alberta Association of 

Registered Nurses in Canada; 

26. het diploma Registered nurse dat na 31 december 1982 is behaald in Canada en dat geregistreerd is door 

de Registered Nurses Association of British Columbia in Canada; 

27. het diploma Registered nurse dat na 31 december 1970 is behaald in Canada en dat in Canada 

geregistreerd is door de Association of Registered Nurses of  Newfoundland dan wel de College of Nurses of  

Ontario in Canada; 

28. het diploma Registered nurse (degree in applied arts) dat na 31 december 1980 is behaald in Canada en 

dat geregistreerd is door het College of Nurses of Ontario in Canada; 

29. het diploma Enfermera dat na 31 december 1972 is behaald in Chili en dat geregistreerd is door het 

Universidad de Chili in Santiago; 

30. het diploma Verpleegkundige dat na 31 december 1981 is behaald op Curaçao en dat geregistreerd is 

door het Departement van Volksgezondheid op Curaçao; 

31. het diploma Verpleegkundige/studierichting psychiatrisch verpleegkundige dat na 31 december 1983 is 

bemaald op Curaçao en dat geregistreerd is door het Departement van Volksgezondheid op Curaçao; 

32. het diploma Verpleegkundige/studierichting somatiek dat na 31 december 1986 is behaald op Curaçao en 

dat geregistreerd is door het Departement van Volksgezondheid op Curaçao; 

33. het diploma Fachkrankenschwester für Psychiatrie dat na 31 december 1977 is behaald in West-

Duitsland en dat geregistreerd is door een daartoe bevoegde instantie in West-Duitsland te zamen met het 

diploma Krankenschwester dat na 31 december 1974 is behaald en dat geregistreerd is door Der Senator für 

Gesundheit und Umweltschutz Bremen (BRD); 

34. het diploma Kinderkrankenschwester dat na 31 december 1960 is behaald in West-Duitsland en dat 

geregistreerd is door een daartoe bevoegde instantie in West-Duitsland; 

35. het basisdiploma Heilpedagogisch groepsleider dat in 1980 is behaald na het voltooien van de opleiding 

Heilpedagogisch groepsleider aan het instituut Michaelshove te Brummen in Nederland te zamen met het 

diploma Heilpädagoge dat in 1982 is behaald in West-Duitsland na het voltooien van de opleiding aan het 

Rudolf Steiner Seminar für Heilpädagogik Eckwälden te Boll in West-Duitsland, die beide zijn geregistreerd 



door het Regierungpräsidium te Stuttgart (BRD); 

36. het diploma Prüfungszeugnis als Schwester für Geistes- und Nervenkranken dat in 1976 is behaald na het 

voltooien van de opleiding aan het Rheinisches Landeskrankenhaus te Bedburg-Hau in West-Duitsland te 

zamen met het diploma Ausweis über die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Kankenschwester 

dat in 1978 is behaald na het voltooien van de opleiding aan het Rheinisches Landeskrankenhaus te Bed-

burg-Hau in West-Duitsland, die beide zijn geregistreerd door de Regierungspräsident te Düsseldorf (BRD); 

37. het diploma Krankenschwester dat na 31 december 1979 is behaald in Oost-Duitsland en dat 

geregistreerd is door de Regierungspräsident Weimar (DDR); 

38. het diploma Krankenschwester dat na 31 december 1976 is behaald in Oost-Duitsland en dat 

geregistreerd is door de Rat des Kreises der Stadt Leipzig (DDR); 

39. het diploma Kinderkrankenschwester dat na 31 december 1979 is behaald in Oost-Duitsland en dat 

geregistreerd is door een daartoe bevoegde instantie in Oost-Duitsland; 

40. de Urkunde Sauglings- und Kinderkrankenschwester die in 1962 is behaald na het voltooien van de 

opleiding aan de Medische Fachschule Karl Marx Universität te Leipzig (DDR) te zamen met het diploma 

Fachkinderkrankenschwester (Qualifaktionsnachweis) dat in 1978 is behaald na het voltooien van de oplei-

ding aan de Medische Fachschule Karl Marx Universität te Leipzig (DDR) en die beide zijn geregistreerd 

door de Rat der Stadt Leipzig (DDR); 

41. het diploma Bachelor of Nursing degree dat na 31 december 1977 is behaald in Egypte en dat 

geregistreerd is door het ministerie van Volksgezondheid in Egypte; 

42. het diploma Mental nurse dat na 31 december 1967 is behaald in Engeland en dat geregistreerd is door de 

United Kimgdom Central Council for Nursing and Midwifery; 

43. het diploma Psychiatric Nursing dat in 1972 is behaald na het voltooien van de opleiding aan de Morpeth 

School of psychiatric nursing - St. George’s Hospital te Morpeth (UK) en dat geregistreerd is door de United 

Kingdom Central Council for Nursing and Midwifery; 

44. het Certificate Psychiatric training in Nursing dat in 1966 is behaald na het voltooien van de opleiding 

aan het Bethlem Royal and Maudsley Hospital te Londen en dat geregistreerd is door de United Kingdom 

Central Council for Nursing and Midwifery; 

45. het diploma Qualified nurse/Professional nurse dat in 1971 is behaald na het voltooien van de opleiding 

aan de Iteque Menen (School of Nursing) te Asmara in Ethiopië en dat geregistreerd is door een daartoe 

bevoegde instantie in Ethiopië; 

46. het diploma Bachelor of Science in Nursing dat na 31 december 1978 is behaald op de Filippijnen en dat 

geregistreerd is door de Board of Nursing Manilla op de Filippijnen; 

47. het diploma Sairaanhoitaja dat na 31 december 1963 is behaald in Finland en dat geregistreerd is door de 

National Board of Health in Finland; 

48. het diploma Betyg sjuksköterske dat in 1964 is behaald na het voltooien van de opleiding aan de 

Helsingfors Stads Sjukskôterske Skola in Finland en dat is geregistreerd door het Sjuksköterske Forbund in 

Finland; 

49. het diploma Todistus sairaanhoitajan (Diploma Degree of Nurse) dat in 1981 is behaald na het voltooien 

van de opleiding aan de Deaconie Institute of Helsinki en dat is geregistreerd door de National Board of 

Health in Finland; 

50. het diploma Todistus certificaat (Registered Nurse) dat in 1978 is behaald na het voltooien van de 

opleiding aan het Helsinki college of nursing - University Central Hospital in Finland en dat is geregistreerd 

door de Lääkintöhallitus National Board of Health in Finland; 

51. het diploma Infirmière de secteur psychiatrique dat na 31 december 1983 is behaald in Frankrijk en dat 

geregistreerd is door het Ministère de la Santé Publique in Frankrijk; 

52. het diploma Registered nurse dat na 31 december 1971 is behaald in Hong Kong en dat geregistreerd is 

door de Nursing Board of Hong Kong; 

53. het diploma Idjazah Pengatur Rawat (A) dat na 31 december 1960 is behaald in Indonesië en dat 

geregistreerd is door het Departement Kesehatan in Indonesië; 



54. het diploma ljazah Penjenang Kesehaten Tingkat Atas dat in 1972 is behaald na het voltooien van de 

opleiding aan de Middelbare Gezondheidszorgschool te Ambon in Indonesië en dat is geregistreerd door het 

Departement Kesehatan in Indonesië; 

55. het diploma Paraastari Omuni dat na 31 december 1971 is behaald in Iran na het voltooien van een 

opleiding met een duur van 36 maanden en dat geregistreerd is door het Ministry of Health in Iran; 

56. het diploma Paraastari dat na 31 december 1975 is behaald in Iran na het voltooien van een opleiding met 

een duur van vier jaar en dat geregistreerd is door het General Iran Red Cross; 

57. het diploma License parastari dat in 1973 is verkregen na het voltooien van de opleiding aan de 25e 

Shahrivar te Kermanshah in Iran en dat geregistreerd is door de Regionale Organisatie van Gezondheidszorg 

in de Provincie Kermanshahan in Iran; 

58. het diploma Graduate nurse dat na 31 december 1968 is behaald in Israël en dat geregistreerd is door het 

Ministry of Health in Israël; 

59. het diploma Registered nurse dat na 31 december 1971 is behaald in Israël en dat geregistreerd is door 

het Ministry of Health in Israël; 

60. het diploma Graduate nurse (grade B.A.) dat na 31 december 1983 is behaald in Israël en dat 

geregistreerd is door het Ministry of Health in Israël; 

61. het diploma General nurse dat na 31 december 1973 is behaald in Jamaica en dat geregistreerd is door de 

Nursing Council of Jamaica; 

62. het diploma Registered nurse dat na 31 december 1964 is behaald in Japan en dat geregistreerd is door 

het Ministry of Health and Welfare in Japan; 

63. het diploma Medicinska sestra (technicar) dat na 31 december 1969 is behaald in Joegoslavië en dat 

geregistreerd is door de Republiek Kroatië; 

64. het diploma Svjedodzba o zavrsnom ispitu dat in 1970 is behaald na het voltooien van de opleiding aan 

de Medicinska Skola Radomir Kajganovic in Joegoslavië en dat geregistreerd is door de Republiek Kroatie; 

65. het diploma Medicinska sestra (technicar) dat na 31 december 1967 is behaald in Joegoslavië en dat 

geregistreerd is door de Republiek Servië; 

66. het diploma Medicinska sestra Babica dat na 31 december 1968 is behaald in Joegoslavië en dat geregi-

streerd is door de Republiek Slovenië dan wel de Republiek Servië; 

67. het diploma Verpleegkundige voor de pediatrie dat na 31 december 1969 is behaald in Joegoslavië en dat 

geregistreerd is door de Republiek Servie; 

68. het diploma Medicinska sestra dat in 1982 of 1983 is behaald na het voltooien van de opleiding aan de 

Middelbare School voor Medisch Onderricht te Piran in Joegoslavië en dat geregistreerd is door de 

Republiek Slovenië; 

69. het diploma Certificate of Nursing licence dat in 1978 is behaald na het voltooien van de opleiding aan 

de Suwon Junior College of Nursing in Korea en dat geregistreerd is door het ministerie van 

Volksgezondheid en Sociale Zaken in Korea; 

70. het diploma State Enrolled nurse and Midwife dat na 31 december 1975 is behaald in Malawi en dat 

geregistreerd is door de Malawi Nursing and Midwife Council; 

71. het diploma General nurse dat in 1970 is behaald na het voltooien van de opleiding aan het St. Luke’s 

Hcapital te Gwardamanga op Malta en dat geregistreerd is door de Advisory and Executive 

Board/Department of Health te Malta; 

72. het diploma Comprehensive nurse dat na 31 december 1980 is behaald in Nieuw Zeeland en dat 

geregistreerd is door de Nursing Council of New Zealand; 

73. het diploma General and Obstetric nurse dat na 31 december 1977 is behaald in Nieuw Zeeland en dat 

geregistreerd is door de Nursing Council of New Zealand; 

74. het diploma Verpleger NGD Ziekenhuiswezen dat na 31 december 1960 is behaald in Nederlands-

Nieuw-Guinea en dat geregistreerd is door de Directeur Gezondheidszorg van Nederlands-Nieuw-Guinea; 

75. het diploma Sykepleier dat na 31 december 1964 doch voor 1 januari 1987 is behaald in Noorwegen en 

dat geregistreerd is door het Sosialdepartementet in Noorwegen; 



76. het diploma Sykepleier dat na 31 december 1986 is behaald in Noorwegen te zamen met het diploma 

Psykiatrik Sykepleier dat na 31 december 1986 is behaald in Noorwegen en die beide zijn geregistreerd door 

het Sosialdepartementet in Noorwegen; 

77. het diploma Vernepleier dat in 1983 is behaald na het voltooien van de opleiding aan de Rogaland 

Vernepleierhogskole te Naerbo in Noorwegen en dat geregistreerd is door het Sosialdepartementet in 

Noorwegen; 

78. het diploma Krankenschwester/Krankenpflege dat na 31 december 1968 is behaald in Oostenrijk; 

79. het diploma General nurse dat na 31 december 1968 is behaald in Pakistan en dat geregistreerd is door 

het Pakistan Council in Pakistan; 

80. het diploma Pielegnarki dat na 31 december 1965 is behaald in Polen en  dat geregistreerd is door 

ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken in Polen; 

81. het diploma Ukonczenia Medycznegoe Studium Zawadowego dat in 1982 is behaald na het voltooien 

van de opleiding aan het Medycze Studium Zawadowego te Stalowa Wola in Polen en dat geregistreerd is 

door de Poolse Volksrepubliek; 

82. het diploma van de Post-lyceale beroepsopleiding (Assistant medical) dat in 1975 is behaald na het 

voltooien van de opleiding aan de school voor postlyceale beroepsopleiding te Arad in Roemenië en dat 

geregistreerd is door het ministerie van Gezondheid te Roemenië; 

83. het diploma Infirmière dat na 31 december 1979 is behaald in Rwanda en dat geregistreerd is door de 

Republique Rwandaise; 

84. het diploma General nurse dat in 1976 is behaald na het voltooien van de opleiding aan het Singapore 

General Hospital en dat geregistreerd is door de Singapore Nursing Board; 

85. het diploma B-verpleegkundige dat na 31 december 1982 is behaald in Suriname en dat geregistreerd is 

door de Directeur van Volksgezondheid in Suriname; 

86. het diploma A-verpleegkundipe dat na 31 december 1955 is behaald in Suriname en dat geregistreerd is 

door de Directeur van Volksgezondheid in Suriname; 

87. het diploma Registered nurse dat na 31 december 1980 is behaald en dat geregistreerd is door de Nurses 

and Midwives Council in Tanzania; 

88. het diploma Registered nurse dat na 31 december 1973 doch voor 1 januari 1981 is behaald in Tanzania 

en dat geregistreerd is door de in Nurses and Midwives Council Tanzania; 

89. het diploma Nurse-Section B dat na 1981 is behaald na het voltooien van de opleiding aan het Robya 

Hospital te Bukba in Tanzania en dat is geregistreerd door de Nurses and Midwives Council Tanzania; 

90. het diploma bachelor of Scienoe in Nursing dat na 31 december 1978 in Thailand is behaald en dat 

geregistreerd is door het Ministry of Public Health en the Medical Council in Thailand; 

91. het diploma First-Class practitioner of nursing and midwifery dat na 31 december 1986 is behaald in 

Thailand en dat geregistreerd is door het Ministry of Public Health; 

92. het diploma Detska sestra dat na 31 december 1969 is behaald in Tsjecho-Slowakije en dat geregistreerd 

is door het Ministerstvo zdravotnictvi CSR te Praha/Ministerstvo zdravotnictvi SSR te Bratislava in Tsecho-

Slowakije; 

93. het diploma Zdravotna sestra dat na 31 december 1969 is behaald in Tsjecho-Slowakije en dat 

geregistreerd is door het Ministerstvo zdravotnictvi CSR te Praha/Ministerstvo zdravotnictvi SSR te 

Bratislava in Tsecho-Slowakije; 

94. het diploma Potvraeni verklaring behaald in 1978 na het voltooien van de opleiding aan de Middelbare 

School voor Gezondheidszorg te Praag, Tsjeco-Slowakije, studierichting kraamverpleegster en dat 

geregistreerd is door het ministerie van Gezondheidswezen C.S.R. in Tsjecho-Slowakije; 

95. het diploma Infirmière dat na 31 december 1971 is behaald in Tunesië en dat geregistreerd is door de 

Ministéra de la Santé Publique in Tunesië; 

96. het diploma Hemsirelik dat na 31 december 1975 is behaald in Turkije en dat geregistreerd is door het 

ministerie van Volksgezondheid en Sociale Bijstand in Turkije; 

97. het diploma Hemsire Koleji behaald in 1976 na het voltooien van de opleiding aan het College voor 



Opleidingen in de verpleegkunde te Ankara in Turkije en dat is geregistreerd door het ministerie van 

Volksgezondheid en Sociale Bijstand in Turkije; 

98. het diploma Saglik Kolji Dipiomasi behaald na 1979 na het voltooien van de opleiding aan de Bolu 

Saglik Meslek Lisesi school voor Beroepsonderwijs te Bolu in Turkije en dat is geregistreerd door het 

ministerie van Volksgezondheid en Sociale Bijstand in Turkije; 

99. het diploma Registered nurse dat na 31 december 1975 is behaald in de Verenigde Staten van Amerika 

en dat geregistreerd is door de Board of Nursing Alabama (USA); 

100. het diploma bachelor of Science in Nursing dat in 1976 is behaald na het voltooien van de opleiding aan 

de Universiteit van Alabama (USA) en dat geregistreerd is door de Alabama Board of Nursing; 

101. het diploma Associate of Applied Science in Nursing dat na 1981 is behaald na het voltooien van de 

opleiding aan de Universiteit van Alabama en dat geregistreerd is door de Alabama board of Nursing (USA); 

102. het diploma Public health nurse dat in 1979 is behaald na het voltooien van de opleiding aan San Diego 

University in de Verenigde Staten van Amerika en dat geregistreerd is door de State of California 

Department of Health Services (USA); 

103. het Certificate of public health nurse dat in 1979 is behaald na het voltooien van de opleiding aan de 

San Diego University en dat geregistreerd is door de State of California Department of Health Services 

(USA); 

104. het diploma Licensed practical nurse dat in 1984 is behaald na het voltooien van de opleiding aan het 

Caldwell community college and technical institute North Carolina (USA) te zamen met het diploma 

Registered nurse dat in 1986 is behaald na het voltooien van de opleiding aan het Caldwell community 

college and technical institute North Carolinae State Board of Nursing (USA); 

105. het diploma Bachelor of Science in Nursing dat na 31 december 1979 is behaald in de Verenigde Staten 

van Amerika en dat geregistreerd is door de Board of Examiners Connecticut (USA); 

106. het diploma Associate degree in Science dat na 31 december 1970 is behaald in de Verenigde Staten 

van Amerika en dat geregistreerd is door de Board of Nursing Florida (USA); 

107. het diploma Bachelor of Science in Nursing dat na 31 december 1986 is behaald in de Verenigde Staten 

van Amerika en dat geregistreerd is door de Board of Nursing Florida (USA); 

108. het diploma Associate in applied science dat in 1969 is behaald na het voltooien van de opleiding aan 

het College of du Page te Illinois (USA) en dat geregistreerd is door het Department of registration and 

education te Illinois (USA); 

119. het diploma Bachelor of Science in Nursing dat in 1975 is behaald na het voltooien van de opleiding 

aan de Werleyan University te Illinois (USA) en dat geregistreerd is door de Board of Nursing te New York 

(USA) of door het Department of registration and education te Illinois (USA); 

110. het diploma Registered nurse dat na 31 december 1986 is behaald in de Verenigde Staten van Amerika 

en dat geregistreerd is door Maryland State Board of Nursing (USA); 

111. het diploma Bachelor of Science in Nursing dat na 31 december 1984 is behaald in de Verenigde Staten 

van Amerika en dat geregistreerd is door de Division of Registration in Nursing Commonwealth of 

Massachusetts (USA); 

112. het diploma Bachelor of Science in Nursing dat na 31 december 1985 is behaald in de Verenigde Staten 

van Amerika en dat geregistreerd is door Michigan Board of Nursing (USA); 

113. het diploma Registered nurse dat na 31 december 1977 is behaald in de Verenigde Staten van Amerika 

en dat geregistreerd is door de New Hampshire State Board of Nursing (USA); 

114. het diploma Professional nurse dat na 31 december 1978 is behaald in de Verenigde Staten van 

Amerika en dat geregistreerd is door de New Mexico Board of Nursing (USA); 

115. het diploma Bachelor of Science in Nursing dat na 31 december 1971 is behaald in de Verenigde Staten 

van Amerika en dat geregistreerd is door de New Yersey State Board of Nursing (USA); 

116. het diploma Registered nurse (associate in Applied Science) dat na 31 december 1984 is behaald in de 

Verenigde Staten van Amerika en dat geregistreerd is door de New Yersey Board of Nursing (USA); 

117. het diploma Bachelor of Science in Nursing dat na 31 december 1981 is behaald in de Verenigde Staten 



van Amerika en dat geregistreerd is door de Board of Nursing New York (USA); 

118. het diploma Registered nurse dat na 31 december 1972 is behaald in de Verenigde Staten van Amerika 

en dat geregistreerd is door de Board of Nursing Ohio (USA); 

119. het diploma Bachelor of Science dat in 1974 is behaald na het voltooien van de opleiding aan de Central 

State University te Wilberforce, Ohio, in de Verenigde Staten van Amerika en dat geregistreerd is door de 

Board of Nursing education in Ohio (USA); 

120. het diploma in Nursing dat in 1969 is behaald na het voltooien van de opleiding aan de Good Samaritan 

School of nursing te Portland (USA) en dat geregistreerd is door de Oregon State Board of Nursing (USA); 

121. het diploma Bachelor Degree of Science in Nursing dat behaald is na 31 december 1976 in de 

Verenigde Staten van Amerika en dat geregistreerd is door de Board of Nursing Pennsylvania (USA); 

122. het diploma Registered nurse (associate in Applied Science) dat na 31 december 1978 is behaald in de 

Verenigde Staten van Amerika en dat geregistreerd is door de Board of Nursing Pennsylvania (USA); 

123. het diploma Registered nurse dat na 31 december 1980 is behaald in de Verenigde Staten van Amerika 

en dat geregistreerd is door de Board of Nurse Examiners Texas (USA); 

124. het diploma Bachelor of Science in Nursing dat na 31 december 1979 is behaald in de Verenigde Staten 

van Amerika en dat geregistreerd is door de State Board of Nursing Commonwealth of Virginia (USA); 

125. het getuigschrift Chung-Chi Man Khoa dat in 1966 is behaald na het voltooien van de opleiding aan de 

Hogeschool voor Hygiëne en Verpleging te Saigon in Vietnam en dat geregistreerd is door het ministerie van 

Gezondheid in Vietnam; 

126. het diploma Degree Bachelor of Science in Nursing dat na 31 december 1984 is behaald en dat 

geregistreerd is door de Ministry of Health and Social Security in IJsland; 

127. het diploma Infirmière dat na 31 december 1983 is behaald in Zaire en dat geregistreerd is door het 

Departement de la Santé Publique et des Affaires Sociales Kinshasa in Zaire; 

128. het diploma Registered nurse dat na 31 december 1981 is behaald in Zambia en dat geregistreerd is door 

de General Nursing Council of Zambia; 

129. het diploma General nurse dat na 31 december 1980 is behaald in Zimbabwe en dat geregistreerd is 

door de Health Professions Council in Zimbabwe; 

130. het diploma General nurse dat na 31 december 1980 is behaald in Zuid-Afrika en dat geregistreerd is 

door de South African Nursing Council; 

131. het diploma Algemene verpleging dat in 1983 of 1984 is behaald na het voltooien van de opleiding aan 

het H.F. Verwoerd Hospitaal te Pretoria in Zuid-Afrika en dat geregistreerd is door het departement van 

Hospitaaldienst te Transvaal in luid-Afrika; 

132. het diploma General nurse and Midwife dat in 1979 is behaald na het voltooien van de opleiding aan de 

Universiteit sen de Witwatersrand te Johannesburg in Zuid-Afrika en dat geregistreerd is door de South 

African Nursing Council; 

133. het diploma Psychiatric nurse dat in 1984 is behaald na het voltooien van de opleiding aan het Grey’s 

Hospital te Pietermaritzburg in Zuid-Afrika en dat geregistreerd is door de South African Nursing Council; 

134. het diploma Sjükskoterska dat na 31 december 1964 is behaald in Zweden en dat geregistreerd is door 

de National Board of Health and Welfare in Zweden; 

135. het diploma Avgangsbetyg Sjukvardsbiträde dat in 1978 is behaald na het voltooien van de opleiding bij 

Thapper te Norrköping in Ostergötland in Zweden te zamen met het diploma Utbildningsbevis Sjuksköterska 

dat in 1980 is behaald aan de Thapperska Skolan te Norrköping in Ostergötland en die beiden zijn 

geregistreerd door de Landstinget Ostergötlandslän in Zweden; 

136. het diploma Avgangsbetyg Sjuksöterskeskola dat in 1969 is behaald na het voltooien van de opleiding 

aan de Goteborgs Sjuksöterskeskola in Zweden en dat is geregistreerd door de Socialstyrelsen in Zweden; 

137. het diploma Krankenschwester/Krankenpflege dat na 31 december 1970 is behaald in Zwitserland en 

dat geregistreerd is door het Zwitserse Rode Kruis; 

138. het diploma Kinderkrankenschwester dat na 31 december 1984 is behaald in Zwitserland en dat 

geregistreerd is door het Zwitserse Rode Kruis; 



139. het diploma d’infirmiere en Soins Généraux dat in 1985 is behaald na het voltooien van de opleiding 

aan de Ecole de Soins Infirmiers Le bon Secours te Genéve in Zwitserland en dat geregistreerd is door het 

Zwitserse Rode Kruis; 

140. het diploma Psychiatrische Krankenpfleger dat na 31 december 1977 is behaald in Zwitserland en dat 

geregistreerd is door het Zwitserse Rode Kruis. 

 

Artikel 3 

De in artikel 2 bedoelde voorwaarde houdt in dat aan de minister de volgende stukken moeten zijn 

toegezonden. a. Indien het een diploma als bedoeld in 1
o
 tot en met 16

 o
 van dit artikelonderdeel betreft: een 

verklaring van de betrokken werkgever(s) waaruit blijkt dat betrokkene tijdens de vijf jaren voorafgaande 

aan die verklaring gedurende ten minste drie jaren de werkzaamheden van verpleegkundige daadwerkelijk en 

op wettige wijze heeft verricht, danwel dat betrokkene op de in dit artikel aangegeven afdeling van een 

Nederlandse instelling voor gezondheidszorg de volgende praktische ervaring heeft opgedaan: 

1
 o
. ingeval het een diploma als bedoeld in artikel 2, onder 5, 6, 7, 8, 9, 11, 52, 79, 88, 129, 130 en 131 

betreft: 

- twee maanden op een afdeling obstetrie; 

met dien verstande dat deze praktische ervaring niet behoeft te zijn opgedaan door een persoon die in het 

bezit is van een diploma van verloskundige, afgegeven door een daartoe bevoegde instantie in het land waar 

het diploma is behaald. 

2
 o
. ingeval het één der diploma’s als bedoeld in artikel 2, onder 37, 38 en 137 betreft: 

- twee maanden op een kinderafdeling; 

3
 o
. ingeval het één der diploma’s als bedoeld in artikel 2, onder 22, 23, 26, 28, 63, 64, 80, 82, 93, 95, 96, 

100, 108, 116 en 118 betreft: 

- vier maanden op een verpleegafdeling snijdende specialismen; 

- vier maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen; 

- twee maanden op een afdeling obstetrie; 

- twee maanden op een kinderafdeling: 

4
 o
 . ingeval het een diploma als bedoeld in artikel 2, onder 54 en 138, betreft: 

- vier maanden op een verpleegafdeling snijdende specialismen voor volwassenen; 

- vier maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen voor volwassenen. 

5°. ingeval het een diploma als bedoeld in artikel 2, onder 40 en 68, betreft: 

- vier maanden op een verpleegafdeling snijdende specialismen; 

- vier maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen; 

- twee maanden op een afdeling obstetrie. 

6°. ingeval het één der diploma’s als bedoeld in artikel 2, onder 65, 67, 81 en 92, betreft: 

- vijf maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen; 

- vijf maanden op een verpleegafdeling snijdende specialismen; 

- twee maanden op een afdeling obstetrie. 

7°. ingeval het één der diploma’s als bedoeld in artikel 2, onder 49 en 50, betreft: 

- drie maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen; 

- drie maanden op een verpleegafdeling snijdende specialismen. 

8°. ingeval het een diploma als bedoeld in artikel 2, onder 106, betreft: 

- zes maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen; 

- zes maanden op een verpleegafdeling snijdende specialismen, 

met dien verstande dat deze praktische ervaring niet behoeft te zijn opgedaan door een persoon die in het 

bezit is van een diploma licensed practical nurse, afgegeven door een bevoegde instantie in het land waar het 

diploma is behaald. 

9°. ingeval het één der diploma s als bedoeld in artikel 2, onder 66, betreft: 

- vijf maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen; 



- vijf maanden op een verpleegafdeling snijdende specialismen; 

- twee maanden op een kinderafdeling. 

10°. ingeval het een diploma als bedoeld in artikel 2, onder 3, betreft: 

- zes maanden op een verpleegafdeling snijdende danwel niet-snijdende specialismen. 

11°. ingeval het een diploma als bedoeld onder artikel 2, onder 48, betreft: 

- zes maanden op een verpleegafdeling voor volwassenen in een ziekenhuis dat erkend is voor de opleiding 

A-verpleegkundige. 

12°. ingeval het een diploma als bedoeld onder artikel 2, onder 136, betreft: 

- zes maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen. 

13°. ingeval het een diploma als bedoeld onder artikel 2, onder 34 en 39, betreft: 

- vijf maanden op een verpleegafdeling snijdende specialismen voor volwassenen; 

- vijf maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen voor volwassenen. 

14°. ingeval het een diploma als bedoeld in artikel 2, onder 21, betreft: 

- drie maanden op een verpleegafdeling in een ziekenhuis dat erkend is voor de opleiding B-

verpleegkundige. 

15°. ingeval het een diploma als bedoeld in artikel 2, onder 97, betreft: 

- drie maanden op een verpleegafdeling snijdende dan wel niet-snijdende specialismen. 

16°. ingeval het een diploma als bedoeld onder artikel 2, onder 98, betreft: 

- drie maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen. 

Indien de verklaring betrekking heeft op een praktische ervaring als bedoeld onder 1° tot en met 16° dient uit 

de verklaring tevens te blijken dat betrokkene voldoet aan de eindtermen bedoeld in bijlage 2 van de 

Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige (Stcrt. 1986, 16), de Regeling opleiding diploma B-

verpleegkundige (Stcrt. 1996, 16) of de Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige (Stcrt. 1986, 16). 

b. ingeval het een diploma als bedoeld in artikel 2, onder 94 betreft: een verklaring van de betrokken 

werkgever(s) waaruit blijkt dat betrokkene tijdens de vijf jaren voorafgaande aan die verklaring gedurende 

ten minste drie jaren de werkzaamheden van verpleegkundige daadwerkelijk en op wettige wijze heeft 

verricht danwel dat betrokkene gedurende achttien maanden als derde en en vierde jaars leerling de opleiding 

tot A-verpleegkundige volgt in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige; 

c. het oorspronkelijke diploma en/of getuigschrift van de betrokkene; 

d. een vertaling van het diploma in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, opgesteld door een beëdigd 

vertaler; 

e. een afschrift van de pagina uit het paspoort van de betrokkene met persoonlijke gegevens en pasfoto; 

f. ingeval in het land waar de opleiding is genoten een register van verpleegkundigen bestaat, een bewijs te 

zijn opgenomen in dat register; 

g. een recente verklaring, niet ouder dan 16 maanden, van een officiële instantie uit het land van herkomst, 

waaruit blijkt dat betrokkene bevoegd is aldaar als verpleegkundige het beroep uit te oefenen en ter plaatse te 

goeder naam en faam bekend is; 

h. een ondertekende belofte van geheimhouding. 

 

Artikel 4 

 Het besluit van 30 mei 1986, nr. 402636 (Stcrt. 111) en het besluit van 26 maart 1984, 70615 (Stcrt. 91) 

worden ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op personen die vóór de datum van 

inwerkingtreding van het onderhavige besluit de bevoegdheid tot het voeren van de titel van 

verpleegkundige hadden verkregen. 

 

Artikel 5 

1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit categorale aanwijzing diploma’s van verpleegkundige. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publikatie in de Nederlandse 

Staatscourant. 



 

Rijswijk, 2 augustus 1989. 

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezrondheid en Cultuur. 

voor deze, 

De Directeur Gezondheidszorg Beroepen en Opleidingen, 

H.R.G. Veldkamp 

 

Toelichting 

 

Algemeen 

Op grond van artikel 5 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundigen (Stb. 1921, 702) 

kan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur diploma’s aanwijzen die onder door hem te 

bepalen voorwaarden de bevoegdheid geven tot het voeren van de titel van verpleegkundige. In het besluit 

van 30 mei 1986 (Stcrt. 111) is reeds van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Dat besluit wordt thans 

vervangen door het onderhavige besluit. 

Het onderhavige besluit wijkt op een aantal punten af van het besluit van 30 mei 1986. De materiële 

wijzigingen zijn toegelicht in het artikelsgewijze deel van deze toelichting. Wat betreft de wijzigingen in de 

indeling zij opgemerkt dat in afwijking van het besluit van 30 mei 1986 in het onderhavige besluit de 

voorwaarden met betrekking tot de praktijkperioden niet meer voor ieder diploma afzonderlijk in artikel 2 

zijn vermeld doch te zamen met de andere voorwaarden zijn opgenomen in artikel 3 van het besluit. 

Hierdoor wordt de overzichtelijkheid bevorderd en kan herhaling van gelijkluidende voorwaaarden worden 

vermeden. Tevens zij opgemerkt dat de categorieën diploma’s globaler zijn aangegeven, waardoor 

veelvuldige wijziging van dit besluit kan worden voorkomen. Er zij overigens nog op gewezen dat ingevolge 

artikel 6, eerste lid, van voornoemde wet, aan degene die in het bezit is van een in het onderhavige besluit 

aangewezen diploma, op diens verzoek het in artikel 6 van de wet bedoelde onderscheidingsteken zal 

worden uitgereikt. 

 

Artikelsgewijs 

Artikel 2 

In artikel 2 is bepaald welke diploma’s onder de in artikel 3 opgenomen voorwaarde de in artikel 1 van de 

Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkunde bedoelde bevoegdheid tot het voeren van de titel 

van verpleeg kundige geven. 

Het is de bedoeling dat een zodanige bevoegdheid alleen wordt gegeven als sprake is van een niveau van 

bekwaamheid dat gelijkwaardig is aan het niveau van bekwaamheid waarover personen beschikken die in 

het bezit zijn van een diploma als aangegeven in artikel 1, tweede lid, van voornoemde wet. In artikel 2 van 

het onderhavige besluit zijn alle diploma’s opgenomen die waren aangewezen in de besluiten van 30 mei 

1986 (Stcrt. 111) en 26 maart 1984 (Stcrt. 91). Laatstgenoemde besluiten worden daarom ingetrokken (zie 

artikel 4 van het onderhavige besluit). Daarnaast zijn in artikel 2 diploma’s aangewezen die nog niet in 

vorenbedoelde besluiten waren opgenomen. Een deel van de in het onderhavige besluit opgenomen 

diploma’s geeft zonder meer de bevoegdheid tot het voeren van de titel van verpleegkundige. Andere 

diploma’s geven een zodanige bevoegdheid pas als na het behalen daarvan een bepaalde praktische ervaring 

is opgedaan. De eisen met betrekking tot die praktische ervaring zijn neergelegd in artikel 3 van het 

onderhavige besluit. Bij de beslissing of degene die in het bezit is van een bepaald diploma bovendien nog 

een praktische ervaring moet hebben opgedaan, en zo ja, welke, is bezien in hoeverre het niveau van de 

opleiding welke blijkens dat diploma is voltooid, gelijkwaardig is aan het niveau van een Nederlandse 

opleiding tot verpleegkundige waarvoor, na voltooiing daarvan, een diploma wordt uitgereikt als bedoeld in 

artikel 1, tweede lid, van de wet. 

 



Artikel 3 

Ingevolge artikel 5 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige kunnen voorwaarden 

worden gesteld waaraan moet zijn voldaan alvorens de in het onderhavige besluit aangewezen diploma’s de 

bevoegdheid tot het voeren van de titel van verpleegkundige geven. Deze voorwaarden zijn opgenomen in 

artikel 3 van het onderhavige besluit. De in dat artikel opgenomen voorwaarden komen grotendeels overeen 

met de ter zake in het besluit van 30 mei 1986 opgenomen voorwaarden. 

Wat betreft de verschillen wordt het volgende opgemerkt. De in het besluit van 30 mei 1986 opgenomen 

voorwaarde dat in bepaalde gevallen op nader genoemde afdelingen van een ziekenhuis een 

praktijkleerperiode moet zijn doorlopen, is vervangen door de voorwaarde dat op bepaalde afdelingen 

praktische ervaring moet zijn opgedaan. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat ook werkervaring anders 

dan in de vorm van een stage in aanmerking kan worden genomen. In verband met het vorenstaande zij 

opgemerkt dat personen die de praktische ervaring anders dan in de vorm van een stage hebben opgedaan 

veelal niet zullen kunnen voldoen aan de in het besluit van 30 mei 1986 opgenomen voorwaarde dat in het 

praktijkopleidingsboek de binnen de betrokken afdelingen benodigde vaardigheden moeten zijn afgetekend. 

Deze voorwaarde is daarom in het onderhavige besluit niet opgenomen. Hiervoor in de plaats is in het 

onderhavige besluit bepaald dat uit de aan de minister over te leggen verklaring moet blijken dat betrokkene 

voldoet aan de eindtermen, bedoeld in bijlage 2 van de Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige 

(Stcrt. 1986, 16), de Regeling opleiding diploma B-verpleegkundige (Stcrt. 1936, 16) of de Regeling 

opleiding diploma Z-verpleegkundige (Stcrt. 1986, 16). Dit teneinde te bewerkstelligen dat personen die een 

in artikel 3, onder a, sub 1
o
-16°, bedoelde praktische ervaring hebben opgedaan alleen de titel van 

verpleegkundige mogen voeren als zij tijdens de periode van praktische ervaring op goede wijze als 

verpleegkundige hebben gefunctioneerd. 

Een ander verschil met het besluit van 30 mei 1986 is dat ingevolge het onderhavige besluit de in artikel 3, 

onder a, genoemde diploma’s de bevoegdheid tot het voeren van de titel van verpleegkundige niet alleen 

geven als de houder van een zodanig diploma in Nederland een praktische ervaring heeft opgedaan als 

bedoeld in onderdeel a, sub 1°-16
o
, maar ook als betrokkene een verklaring heeft overgelegd waaruit blijkt 

dat hij tijdens de vijf jaren voorafgaand aan die verklaring gedurende tenminste drie jaren als ver-

pleegkundige heeft gewerkt. Ter toelichting hierop moge het volgende dienen. Op grond van artikel 4 van de 

Richtlijn van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1977, nr. 77/452/ EEG, dienen bepaalde in die 

richtlijn genoemde EEG-diploma’s van verpleegkundigen, die niet beantwoorden aan de 

minimumopleidingseisen, bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 77/453, EEG, door de Lid-Staten toch te worden 

erkend indien die diploma’s vergezeld gaan van een verklaring waarin wordt bevestigd dat betrokkene de 

werkzaamheden van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger gedurende tenminste drie van de vijf jaren 

die aan de afgifte van de verklaring voorafgaan, daadwerkelijk en op wettige wijze heeft verricht. 

Hoewel richtlijn 77/452/EEG geen betrekking heeft op de in het onderhavige besluit aangewezen diploma’s, 

is toch besloten om in het besluit op dit punt bij die richtlijn aan te sluiten door ook voor degenen die 

beschikken over een in artikel 2 van het onderhavige besluit aangewezen diploma dat niet gelijkwaardig is 

aan een in artikel 1, tweede lid, van de wet genoemd diploma, de mogelijkheid te openen om in plaats van de 

verklaring dat in Nederland een praktische ervaring als bedoeld in artikel 3, onder a, sub 1
o
-16

o
, is opgedaan, 

een verklaring over te leggen waaruit blijkt dat betrokkene de werkzaamheden van verantwoordelijk 

algemeen ziekenverpleger gedurende ten minste drie van de vijf jaren die aan de afgifte van de verklaring 

voorafgaan, daadwerkelijk en op wettige wijze heeft verricht. Er zij op gewezen dat niet vereist is dat deze 

werkzaamheden in Nederland zijn verricht. 

Tenslotte wordt erop gewezen dat in artikel 3, onder f, de woorden ‘als verpleegkundige’ zijn toegevoegd. 

Hierdoor wordt bewerkstelligd dat uit de in voornoemd artikelonderdeel bedoelde verklaring tevens zal 

blijken of, indien in een bepaald land niet een stelsel van heroepsbescherming, maar een stelsel van 

titelbescherming bestaat, betrokkene nog het recht heeft om in dat land de desbetreffende titel te voeren. 

 

 



 


