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WIJZIGING BESCHIKKING
TOT UITVOERING DER ARTIKELEN 3 EN 4 VAN DE WET VAN 2 MEI 1921 (STAATSBLAD No. 702)
TOT WETTELIJKE BESCHERMING VAN HET DIPLOMA VOOR ZIEKENVERPLEGING
De Minister van Sociale Zaken;
Gezien de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandse Zaken en
Landbouw van 2/6 December 1929 (Nederlandse Staatscourant van 17 December 1929, no. 246) tot uitvoering
van de artikelen 3 en 4 van de wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad no. 702) tot wettelijke bescherming van het
diploma voor ziekenverpleging, zoals deze beschikking is gewijzigd;
Heeft goedgevonden:
1o. artikel 3, vijfde lid, van bovengenoemde beschikking te lezen als volgt:
De practische opleiding wordt gegeven in dier voege, dat iedere leerling bij het eind van de opleiding zoveel
mogelijk lijders aan verschillende ziekten heeft verpleegd, tachtig van de in het practijk- en rapportenboekje
onder I, twintig van de onder II en alle van de onder III genoemde handgrepen na voldoende oefening heeft verricht, hetgeen uit de in het boekje voorgeschreven aftekening moet blijken, en practisch eenvoudige ziekenkost
heeft bereid;
2o. het model van het in artikel 3, vierde lid, van bovengenoemde beschikking bedoelde practijk- en
rapportenboekje, als bijlage A gevoegd bij die beschikking, nader vast te stellen overeenkomstig de bij deze
beschikking gevoegde bijlage A;
3o. de verklaring volgens bijlage B, als bedoeld in artikel 13, tweede alinea, onder 4, van bovengenoemde
beschikking nader vast te stellen overeenkomstig de bij deze beschikking gevoegde bijlage B;
4°. te bepalen, dat deze beschikking in werking treedt op 1 Januari 1951 voor de na die datum in opleiding
komende nieuwe leerlingen, met dien verstande, dat na 1 Januari 1954 voor toelating tot het examen, bedoeld in
artikel 13 van bovengenoemde beschikking, overlegging van het practijk- en rapportenboekje met de verklaring
zoals thans vastgesteld voor alle candidaten is vereist, en voorts, dat zo nodig reeds na 1 September 1950 van het
bij deze beschikking behorende practijk- en rapportenboekje mag worden gebruik gemaakt onder beding, dat bij
de examens, bedoeld in artikel 13 van bovengenoemde beschikking, welke vóór 1 Januari 1954 worden afgelegd,
door alle candidaten van een zelfde ziekeninrichting, behoudens door de geneeskundig hoofdinspecteur van de
volksgezondheid te verlenen ontheffing, hetzelfde model practijk- en rapportenboekje moet worden overgelegd.
’s Gravenhage, 25 Augustus 1950
De Minister voornoemd,
Voor de Minister,
De wnd. Secretaris-Generaal,
J.H. Klatte.

