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MINISTERIËN VAN SOCIALE ZAKEN EN
VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.
Wettelijke bescherming diploma voor ziekenverpleging.
De Minister van Sociale Zaken en de Minister van Binnenlandse Zaken;
Gelet op de gemeenschappelijke beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 2/6 December 1929, no. 728 C., afd. Volksgezondheid, en no. 3505,
afd. A, ter uitvoering van de artikelen 3 en 4 der wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad n o. 702) tot wettelijke
bescherming van het diploma voor ziekenverpleging (Nederlandsche Staatscourant van 17 december 1929, n o.
246);
Hebben goedgevonden:
nader vast te stellen, zooals zij hiernevens zijn gevoegd, de Bijlagen C en D van bovengenoemde beschikking, te
weten het in artikel 20 dier beschikking bedoelde model van het praktijk- en rapportenboekje, in gebruik bij de
opleiding voor de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen, en van het in artikel 28, onder 4, bedoelde
model van de verklaring van geschiktheid voor de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen.
's-Gravenhage, 18 /28 Augustus 1933.
De Minister van Sociale Zaken
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
H. Schol, 1e S.-G.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
Frederiks.
Tijdens de opleiding werden lijders aan onderstaande ziekten of met onderstaande verschijnselen verpleegd.
(Af te teekenen door de afdeelingsgeneeskundige of hoofdverplegende.)
Handteekening van de
afdeelingsgeneeskundige
of hoofdverplegende
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acute verward.heid.
Uitputtingspsychose.
Puerperaalpsychose.
Involutie melancholie.
Delirium tremens.
Chronische alcoholpsychose.
Dementia praecox.
Dementia senilis.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Dementia arteriosclerotica.
Dementia paralytica.
Manisch-depressieve psychose.
Paranoia.
Querulenten vorm.
Postencephalitische psychose.
Parkonisme.
Idiotie.
Imbecillitas.
Debilitas mentis.
Psychopathie.
Dwangneurose.
Hysterie.
Epilepsie.
Neurasthenie.
Chorea.
Tabes doralis.
Multiple sclerose.
Apoplexie.
Incontinentie.
Urineretentie.
Voedselweigering.
Decubitus.
Verwondingen.
Etterende wonden.
Beenbreuk.
Erisipelas.
Furunculose.
Huidziekten.
Otorrhoe.
Maagzweer.
Darmcatarrh.
Typhus abdorninalis.
Diabetes.
Longbloeding.
Longtuberculose.
Tuberculeuze fistels.
Pneumonie.
Hartzwakte.
Collaps.
Flauwte.
Decompensatio cordis.
Nierziekte.
Trombose.
Gonorrhoe.
Syphilis.
Influenza.
Malaria.

Handgrepen of handelingen, goed verricht door de(n) leerling.
(Door de afdeelingsgeneeskundige of hoofdverplegende af te teekenen. Het is gewenscht, dat dezelfde
handgrepen of handelingen meermalen onder controle geschieden.)
Datum
I. Handgrepen, waarvan ten minste 45 verricht moeten worden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Opneming van een nieuwen patiënt in de inrichting
Aan- en uitkleeden van een hulpbehoevende patiënt
Aan- en uitkleeden van een pijnlijke patiënt
Reinigingsbad geven
Ontluizen, gebruik maken van stalen netenkam, pedikelkap
Patiënt nazien op contrabande
Patiënt wegen
Temperatuur, pols en ademhaling opnemen en kromme maken
Rapport opmaken over een binnengekomen patiënt
Bed opmaken en afhalen
Bed opmaken voor:
a. onzindelijken patiënt
b. toevallijder
c. benauwden patiënt
d. patiënt met decubitus
e. hooglegging van een been
f. het plaatsen van een dekenboog
Lichaamsreiniging op bed; verschoonen van een onzindelijken patiënt
Verbedden, gebruik maken van een ondersteek, slof, urinaal en
thermophoor, vullen en geven van een warme kruik
Haarknippen met een tondeuse, epileeren
Isoleeren van een patiënt
Hulp bij een epileptisch geval
Hulp bij een hysterisch toeval
Toepassen van een spanlaken
Vasthouden en wegdragen van een onrustigen patiënt
Begeleiden van een onrustigen patiënt op de wandeling
Bewaking van gevaarlijke patiënten (vooral zelfmoord)
Leiding geven en toezicht houden bij wandeling met patiënten
De trap op- en afdragen van een patiënt
Toezicht houden bij het naar bed gaan
Toezicht houden op onrustige patiënten des nachts
Toezicht houden bij het opstaan en het wasschen des morgens
Gereed maken der afdeeling voor den maaltijd en toezicht houden
gedurende de maaltijd
Toezicht houden bij bezoek
Voeden van hulpbehoevenden of platliggenden patiënt o.a. met een schuitje
Klaarzetten voor voeding met katheter
Voedingsclysma geven

Handteekening

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Druppelclysma geven
Gewoon clysma geven
Glycerinespuitje geven
Windring en ijsblaas vullen en aanleggen
Verplegen van een lijder met dreigende decubitus
Injectiespuit desinfecteeren
Subcutane injectie geven
Neusbloeding stelpen
Kunstmatige ademhaling toepassen
Geven van een vochtige en droge inwikkeling
Klaarrnaken en toezicht houden bij permanent bad
Toedienen van geneesmiddelen
Oefening met het oog op brandgevaar
Pap klaarmaken en warmen
Klaarmaken van verschillende soorten van verbandmateriaal (deppers,
compressen, wattenrollen, drains, tampons, verschillende soorten van
zwachtels)
Gereedmaken van de sterilisatietrommel en steriliseeren van verband en
instrumenten
Aanleggen van eenvoudige zwachtelverbanden
Aanleggen van eenvoudige doekverbanden (waaronder mitella)
Aanleggen van een snelverband, rustverband, drukverband en vochtig
verband (Priesnitz)
Klaarzetten van de benoodigdheden voor een spalkverband, gips- stijfsel,
zinklijm, rekverband
Afnemen van verbanden
Verleenen van hulp aan stervenden
Afleggen van een overledene
Rapport maken van den dag en van den nacht
Beoefenen met patiënten van de arbeidstherapie:
a. in de huishouding
b. waschbehandeling
c. strijk-, naai- en linnenkamer
d. keuken en schillokaal
e. nuttige handwerken
f. fraaie handwerken
g. pluis-, sorteer- en broddelwerk
h. raffiawerk, pitrietwerk
i. cartonnage, speelgoed maken
j. houtbewerking, sloyd, figuurzagen
k. weven
l. schilderen en witten
m. borstels maken
n. boekbinden
o. tabakstrippen
p. matten vlechten
q. land-, tuin- en plantsoenarbeid
r. veeverzorging

s. lorrie- en kruierwerk
II. Handgrepen, waarvan ten minste 40 verricht moeten worden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Patiënt uit een rijtuig of auto halen
Vervoer per brancard
Patiënt van den grond tillen
Regelen en leiden van een transport
Waterbad geven
Zweetbad geven door kruiken, door heet bad
Electrisch lichtbad
Warm bad als rustbad
Koude afwassching, koude douches geven
Medicinaal bad
Hoog clysma geven
Faradiseeren
Masseeren
Hoogtezon bedienen
Droge koppen geven
Koude compressen geven
Mosterdpap-compressen geven
Behandeling met Föhn
Zuurstofapparaat bedienen
Scabiëskuur geven
Smeerkuur geven
Klaarzetten voor inspuiten van malariabloed
Klaarzetten voor een vena-lumbaalpunctie
Vasthouden van een patiënt bij een lumbaalpunctie
Geven van een intramusculaire injectie
Vullen van een ballon- en een wondspuit
Oor indruppelen en uitspuiten
Oog indruppelen en uitwasschen
Neusspoelen
Inhalatietoestel toepassen, croupketel gebruiken
Klaarzetten voor maagspoelen
Suspensoir aanleggen (voor verplegers)
Breukband aanleggen
Zetten van steekpillen
Kathetiseeren (voor verpleegsters)
Blaasspoelen (voor verpleegsters)
Vagina irrigeeren (voor verpleegsters)
Klaarzetten voor kleine operaties
Patiënt klaarmaken voor kleine operaties
Klaarzetten voor plaatselijke verdooving en narcose
Opspuiten van chlooraethyl
Scheren met mes of gillette
Ontsmetten van eigen handen en van den huid van den patiënt
Hulp na een operatie

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Hulp bij flauwte, bij collaps
Verzorging van kleine huidwonden
Hulp bij slagaderbloeding
Klaarzetten voor onderbinden van een slagader
Klaarzetten voor wondhechting, armeeren van naalden
Aseptische wondbehandeling
Klaarzetten voor een tandextractie
Klaarzetten voor proefpunctie
Klaarzetten van den Aspirateur Potain
Gereedmaken van hypodermaclysma
Reinigen en bewaren van gummi-artikelen, als windring, ijsblaas, zeil enz.
Bepalen van reactie en soortelijk gewicht, filtreeren en centrifugeeren van
urine
Zeven van ontlasting
Ontsmetten van ontlasting, urine en sputum
Ontsmetten van lijf- en beddegoed
Inpakken van besmette goederen
Ontsmetten van gebruiksartikelen en het vertrek (Formaline)
Maken van eenvoudige oplossingen van bepaalde sterkte
Beoefenen met patiënten van gezelschapsspelen
Beoefenen met patiënten van muziek, zang, voordracht, tooneel (naar
keuze)
Beoefenen met patiënten van gymnastiek, vrije en ordeoefeningen, dans
(naar keuze)
Beoefenen met patiënten van spelen in de open lucht als voetballen, korfbal,
tennis, cricket, kaatsen enz.

Bijzondere kunstbewerkingen, door de(n)verplegende bijgewoond
(in te vullen door den afdeelingsgeneeskundige of hoofdverplegende)
Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Proefpunctie
Aspiratie door middel van den aspirateur van Potain
Venapunctie
Lumbaalpunctie
Narcose
Lokaalanaesthesie
Intraveneuse inspuiting
Hypodermoclyse
Kleine operaties
Wondhechtingen
Incisie van abces
Stelping slagaderlijke bloeding
Tamponade
Maagspoeling
Kunstmatige voeding
Druppelclysma
Katheteriseeren (voor verplegers)

Handteekening

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Koortsbehandeling
Slaapkuur
Formalinedesinfectie
Aanleggen gipsverband
Aanleggen spalkverband
Aanleggen rekverband

Aldus nader vastgesteld bij beschikking van de Ministers van Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken van
28/18 Augustus 1933, no. 547 C, afd. Volksgezondheid, en n°. 7375, afd. A.
De Minister van Sociale Zaken, Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, H. Schol, 1°.-S.-G.
De Minister van Binnenlandsche Zaken, Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, Frederiks.

Bijlage C. van de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandsche Zaken
en Landbouw van 2/6 December 1929, n° . 728 C., afd. Volksgezondheid, en n°. 3505, afd. A., ter uitvoering van
de artikelen 3 en 4 der wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad n°. 702) tot wettelijke bescherming van het diploma voor
ziekenverpleging.
PRACTIJK EN RAPPORTENBOEKJE
van
…………………
(naam en voornamen voluit geschreven),
geboren den….. ……… te …………
leerlinge verplegende van ……….. tot …………
in …………. te ………..
en van …………… tot ……………
in ……………. te ………………….
Dit boekje wordt het eigendom van de(n) verplegende, na met goed gevolg afgelegd examen.
Tijdens de opleiding werd op de onderstaande afdelingen verpleegd
(in te vullen en af te teekenen door den afdelingsgeneeskundige of de hoofdverplegende)
Afdeeling

Van

Tot

Onder leiding van

Bijlage D. van de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandsche Zaken
en Landbouw van 2/6 December 1929, n° . 728 C., afd. Volksgezondheid, en n°. 3505, afd. A., ter uitvoering van
de artikelen 3 en 4 der wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad n°. 702) tot wettelijke bescherming van het diploma voor
ziekenverpleging.
OVERZICHT
van de vorderingen van de(n) leerling ………………..…..
geboren op …….….. te …………..…
ter opleiding opgenomen in de opleidingsinrichting
te ……………….. op ………………. tot ………………..
ter opleiding opgenomen in de opleidingsinrichting
te ……………….. op …………….… tot …...….………..
Toegekend cijfer 1 voor geschiktheid voor de verpleging:
- na het 1ste jaar:
a. voor de 1ste maal:
b. voor de 2e maal:
- na het 2e jaar:
a. voor de 1ste maal:
b. voor de 2e maal:
- aan het einde van de opleiding (door de directie):
1
Bij de beoordeeling 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.
Aldus nader vastgesteld bij beschikking van de Ministers van Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken van
28/18 Augustus 1933, no. 547 C, afd. Volksgezondheid, en n°. 7375, afd. A.
De Minister van Sociale Zaken, Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, H. Schol, 1°.-S.-G.
De Minister van Binnenlandsche Zaken, Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, Frederiks.

