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WIJZIGING BESCHIKKING TOT UITVOERING DER ARTIKELEN 3 EN 4 VAN DE WET VAN 2 MEI
1921, STB. 702 TOT WETTELIJKE BESCHERMING VAN HET DIPLOMA VOOR ZIEKENVERPLEGING
22 April 1952 / Afdeling Volksgezondheid I / No. 4925
De Staatssecretaris van Volksgezondheid;
Gezien de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandse Zaken en
Landbouw van 2/6 December 1929 (Stcrt. 1929, 246) tot uitvoering van de artikelen 3 en 4 van de Wet van 2
Mei 1921, Stb. 702, tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging, zoals deze beschikking
sindsdien is gewijzigd;
Besluit:
A. artikel 1 van bovengenoemde beschikking wordt gelezen:
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid kan, gelet op bouw, inrichting en outillage als
opleidingsinrichting erkennen:
I. algemene ziekenhuizen met 100 of meer bedden en ten minste 28 000 verpleegdagen per kalenderjaar;
II. algemene ziekenhuizen en kinderziekenhuizen met 40 of meer bedden en ten minste 12 000 verpleegdagen
per kalenderjaar; specifieke klinieken (met uitzondering van psychiatrisch-neurologische klinieken) met 75 of
meer bedden en ten minste 21 000 verpleegdagen per kalenderjaar; sanatoria voor lijders aan tuberculose met
100 of meer bedden en ten minste 28 000 verpleegdagen per kalenderjaar.
B. artikel 2 wordt gelezen:
1. De erkenning geschiedt onder de volgende voorwaarden:
a. In de inrichting wordt voor een geregelde theoretische en practische opleiding der leerling-verplegenden,
volgens de in artikel 3 gestelde eisen, zorg gedragen door of vanwege een, in overleg. met de desbetreffende
geneeskundige inspecteur van de Volksgezondheid, voor de opleiding verantwoordelijk gesteld persoon.
Bij wijziging van de verantwoordelijke leiding wordt hiervan binnen een week in tweevoud kennis gegeven aan
de geneeskundige hoofdinspecteur van de Volksgezondheid.
b. De opleiding wordt gegeven door verplegenden in het bezit van een diploma A en door artsen al of niet
specialisten; daarenboven in een inrichting van groep I, bedoeld in artikel 1, door althans één internist en één
chirurg, werkende in het ziekenhuis, en in een inrichting van groep II, bedoeld in artikel 1, door althans één in de
inrichting werkende specialist. De specialisten dienen in het rayon van de inrichting gevestigd te zijn.
c. De geneeskundige hoofdinspecteur of zijn vertegenwoordiger en de desbetreffende geneskundige inspecteur
van de Volksgezondheid hebben het recht de lessen en overgangsexamens bij te wonen, en alle gewenste
inlichtingen te ontvangen.
d. In de inrichting worden geen leerling-verplegenden aangenomen, die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben
bereikt.
e. Ten minste één maand voor de aanvang van de opleiding van nieuwe leerlingen wordt de goedkeuring van de
geneeskundige hoofdinspecteur gevraagd voor het aantal aan te nemen nieuwe leerlingen.
f. Binnen een maand na de aanvang der nieuwe opleiding wordt aan de desbetreffende inspecteur een
nominatieve opgave der nieuwe leerlingen in tweevoud verstrekt onder overlegging van geboortebewijzen.
g. Zodra datum, uur en plaats der overgangsexamen zijn vastgesteld, wordt hiervan in tweevoud aan de
desbetreffende inspecteur mededeling gedaan.

h. Vóór de aanvang van de theoretische cursussen, bedoeld in het tweede lid van artikel 3, worden de volledige
lesroosters met lesurentabellen in tweevoud toegezonden aan de desbetreffende inspecteur.
i. In de maand Januari wordt aan de geneeskundige hoofdinpecteur verstrekt een nominatieve opgave in
tweevoud van de op 31 December daaraan voorafgaande, in vast dienstverband werkzame verplegers en
verpleegsters onder vermelding van de functies alsmede van de behaalde diploma's en aantekeningen.
j. De leerling-verplegenden worden jaarlijks aan een geneeskundig onderzoek onderworpen.
Eenmaal per zes maanden heeft een röntgenonderzoek plaats van het verplegend personeel en van alle personen,
die enige bezigheid op de verplegingsafdelingen verrichten.
Het personeel werkzaam op tuberculose-afdelmgen wordt om de twee maanden onderzocht.
Vóór de tewerkstelling en bij beëindiging van de werkzaamheden op een afdeling voor tuberculose heeft een
onderzoek plaats en zo mogelijk tevens twee maanden na het beëindigen van de werkzaamheden op een
zodanige afdeling.
Het onderzoek in verband met werkzaamheden op een afdeling voor tuberculose omvat tenminste: een
röntgenologisch onderzoek en, voor zover een negatieve tuberculine reactie bestaat of een positieve reactie door
B.C.G.-vaccinatie is verkregen, een tuberculine-onderzoek.
2. Bij niet-naleving van de voorwaarden kan de erkenning worden ingetrokken.
C. artikel 4 wordt gelezen:
1. De duur van de opleiding bedraagt in de ziekenhuizen van groep I ten minste drie jaren.
2. De duur van de opleiding in de inrichtingen van groep II bedraagt ten minste twee jaren, waarna nog een
opleiding volgt gedurende het tweede en derde opleidingsjaar in een ziekenhuis van groep I, tot welke opleiding
de leerling zonder overgangsexamen wordt toegelaten indien uit bijlage B van het practijk- en rapportenboekje
blijkt, dat de leerling met gunstig gevolg aan de opleiding in de inrichting van groep II en aan het eerste
overgangsexamen heeft deelgenomen.
3. Onder goedkeuring van de geneeskundige hoofdinspecteur, aan welke goedkeuring voorwaarden kunnen
worden verbonden, kan een onderdeel van de opleiding der ziekenhuizen van groep I worden verkregen in de
inrichtingen van groep II of in andere daartoe door de geneeskundige hoofdinspecteur aan te wijzen inrichtingen.
4. Het aannemen der nieuwe leerlingen voor het eerste opleidingsjaar mag nog plaats hebben gedurende de eerste
maand van dat opleidingsjaar. De opleidingen vangen bij voorkeur aan op 1 Mei of 1 october.
5. De opleiding van vroedvrouwen, van verplegenden in het bezit van een diploma B en van leerling, die een
volledige twee-jarige opleiding met goed gevolg in een opleidingsinrichting van groep II doorliepen, begint bij
de aanvang van het tweede opleidingsjaar in een ziekenhuis van groep I.
6. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid kan de duur van de opleiding met twee jaren bekorten op
grond van de in het buitenland verkregen diploma’s voor ziekenverpleging, die hiertoe door hem in het algemeen
of voor een bijzonder geval zijn aangwezen.
D. artikel 5 wordt gelezen:
Onderbreking der opleiding.
1. De opleiding moet. worden volbracht in ten hoogste twee erkende inrichtingen.De opleiding voor diploma A
van vroedvrouwen en van verplegenden in het bezit van diploma B moet tot één erkende inrichting beperkt
blijven.
2. De opleiding mag niet langer dan negentig dagen in totaal onderbroken worden.
Van elke onderbreking moet aantekening gehouden worden in het practijk- en rapportenboekje.
3. Het elders plaatsen tot het volgen van de practijk ener afdeling, die in de opleidingsinrichting niet aanwezig is,
wordt niet als onderbreking van de opleiding beschouwd.
4. In bijzondere gevallen kan de geneeskundige hoofdinspecteur van de Volksgezondheid ontheffing verlenen
aan het bepaalde in dit artikel. Van deze ontheffing wordt aantekening in het practijk- en rapportenboekje
gehouden.

E. artikel 6 wordt gelezen:
De geneeskundige hoofdinspecteur van de Volksgezondheid kan voor gedeeltelijke in het buitenland gevolgde
opleidingen, waarvan het diploma voor ziekenverpleging met het Nederlandse diploma A is gelijkgesteld,
telkenmale een door hem te bepalen ontheffing van opleidingstijd verlenen.
F. het bepaalde in artikel 13, onder 1 wordt gelezen:
een uittreksel uit het bevolkingsregister of uit het register van de burgerlijke stand, waaruit blijkt, dat de 22jarige leeftijd is bereikt. De candidaat kan reeds op 21-jarige leeftijd tot het examen worden toegelaten indien als
bewijs hiervan een uittreksel als vorenbedoeld wordt overgelegd, vergezeld van een verklaring van de leerlingverplegende, dat tot het bereiken van de 22-jarige leeftijd in het laatste opleidingsziekenhuis zal worden gewerkt,
of dat reeds wordt overgegaan tot de studie voor de aantekening kraam- of kinderverpleging of diploma B. Het
diploma A wordt alsdan bij het bereiken van de 22-jarige leeftijd onder overlegging van de nodige verklaringen,
dat aan bovengenoemde voorwaarde is voldaan, door de geneeskundige hoofdinspecteur uitgereikt.
G. het derde lid van artikel 16 wordt gelezen:
Indien een candidaat reeds op 21-jarige leeftijd tot het examen wordt toegelaten, worden bij slagen het diploma
en het onderscheidingsteken, benevens de verklaringen bedoeld in artikel 13 onder 1, door de secretaris van de
ziekenhuiscommissie via de voorzitter van de districtscommissie aan de geneeskundige hoofdinspecteur
toegezonden.
H. in artikel 17 vervallen de woorden “in een ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, onder A”.
I. Overgangsbepaling
1. De bestaande opleidingsinrichtingen kunnen, indien binnen twee maanden een aanvraag tot erkenning als
opleidingsinrichting van groep I onderscheidenlijk groep II is ingediend, de opleiding voortzetten met
inachtneming van het in lid 3 bepaalde, tot het tijdstip waarop de nieuwe erkenning ingaat; bij die beslissing kan
een opleidingsinrichting ingedeeld in de rubriek A, onderscheidenlijk in de rubrieken B, C en D tot
wederopzegging. worden erkend als behorende tot groep I onderscheidenlijk groep II, ook al wordt niet voldaan
aan het bepaalde in artikel 1.
2. Bestaande opleidingsinrichtingen, ingedeeld in de rubrieken B en C, die daartoe binnen twee maanden de
wens te kennen geven, kunnen tot vier jaren na het tijdstip van in werking treden van de nieuwe erkenning de
opleiding voortzetten met inachtneming van het in lid 3 bepaalde, doch alleen ten aanzien van de leerlingen wier
opleiding dan is aangevangen.
3. Bij voortzetting der bestaande opleiding als bedoeld in de leden 1 en 2 blijven daarop de tot nog toe geldende
bepalingen vervat in de artikelen (oud) 1, 4, 5, 6, 16 en 17 van kracht met dien verstande, dat zij, die het examen
afleggen in een opleidingsinrichting ingedeeld in de rubriek B, reeds op 21-jarige leeftijd tot het examen mogen
worden toegelaten.
's-Gravenhage, 22 April 1952.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
P. Muntendam.

punten heeft behaald, dan wel in dit
g~_deelte meer dan twee berekende
v1Jven heeft;
c. voor de 13 in artikel 12 sub b
bedoelde cijfers in totaal mfuder da~
77 punten heeft behaald dan wel in
dit gedeelte meer dan 5 berekende
vijven heeft, zonder mogelijkheid tot
compensatie binnen de bierbedoelde
cijfers ( de cijfers vak vaardigheid, het
tuintekenen c.s. en de materialenkennis
hierbij beschouwen als waren het
resp. 4, 3 en 2 afzonderlijke cijfers);
d. in totaal minder dan 100 punten
heeft behaald.
3. Zij, die niet afgewezen worden,
zijn geslaagd.

