Staatscourant 1986, 111, pag. 4
30 mei 1986/Nr. 402635, Directoraat-generaal van de Volksgezondheid, Directie Gezondheidszorgberoepen 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:
a. minister: de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
b. wet: de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, 702).
Artikel 2
Als diploma, in het buitenland verkregen, dat mede de in artikel 1 van de wet bedoelde bevoegdheid geeft voor
zover betreft het diploma A-verpleegkundige en het diploma B-verpleegkundige, wordt aangewezen:
Het diploma ‘Pielegniarki’, verkregen na de opleiding tot het diploma ‘Pielegniarki’ aan de Rijks Medische
School voor Psychiatrische Verpleging te Gdansk in Polen met goed gevolg in 1968 te hebben afgesloten en
voor zover dat diploma is ingeschreven in het register van het Ministerie van Volksgezondheid te Polen:
a. voor zover het betreft het diploma B-verpleegkundige onder de voorwaarden dat:
- in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding B-verpleegkundige:
. een stage is gelopen, op full-time basis, van twaalf maanden verdeeld over twee afdelingen, waarvan één stage
werd doorgebracht op de afdeling observatie/kortdurende klinische behandeling;
. twee verslagen zijn gemaakt met betrekking tot de verpleging van twee psychiatrische patiënten en ieder
verslag met ten minste een voldoende is beoordeeld;
- de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het Overzicht Praktische Opleiding (O.P.O.),
bedoeld in artikel 17 van de Regeling opleiding diploma B-verpleegkundige, zijn afgetekend;
- de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister schriftelijk ervan in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
b. voor zover het betreft het diploma A-verpleegkundige, onder de voorwaarden dat:
- in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige:
een stage is gelopen, op full-time basis van:
. vier maanden op een afdeling snijdende specialismen;
. vier maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen;
. twee maanden op een verloskundige afdeling;
. twee maanden op een kinderafdeling;
- de binnen de voornoemde benodigde vaardigheden in het Overzicht Praktische Opleiding (O.P.O.) bedoeld in
artikel 10, eerste lid, van de Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige, zijn afgetekend;
- de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
Artikel 3
Als diploma, in het buitenland verkregen, dat mede de in artikel 1 van de wet bedoelde bevoegdheid geeft voor
zover het betreft het diploma HBO-verpleegkundige wordt aangewezen:
Het diploma ‘Bachelor of Science’, verkregen na de opleiding tot het diploma Bachelor of Science aan de
Central State University te Wilberforce te Ohio in de Verenigde Staten van Amerika met goed gevolg in 1974 te

hebben afgesloten, rechtgevend op de titel ‘Registered nurse’ en voor zover dat diploma is ingeschreven in het
register van de Board of Nursing education in Ohio.
Artikel 4
Als diploma’s, in het buitenland verkregen, die mede de in artikel 1 van de wet bedoelde bevoegdheid geven
voor zover het betreft het diploma MBO-verpleegkundige, worden aangewezen:
a. Het diploma ‘in nursing’ verkregen na de opleiding tot Diploma in Nursing aan het Auckland technical
institute in Auckland in Nieuw Zeeland met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is
ingeschreven in het register van de Nursing Council of New Zealand.
b. Het diploma ‘Degree Bachelor of Science in Nursing’, verkregen na de opleiding tot Degree Bachelor of
Science in Nursing aan het Holy Family College te Philadelphia/Pennsylvania Verenigde Staten van Amerika
met goed gevolg in 1977 te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is ingeschreven in het register van het
Commonwealth of Pennsylvania – Department of State – Bureau of professional occupational affairs.
Artikel 5
Als diploma, in het buitenland verkregen, dat mede de in artikel 1 van de wet bedoelde bevoegdheid geeft voor
zover betreft het diploma B-verpleegkundige, wordt aangewezen:
Het diploma ‘Psychiatrische Krankenpflege’, verkregen na de opleiding diploma Psychiatrische Krankenpflege
behaald aan de Südhalde Schule für Psychiatrische Krankenpflege te Zürich in Zwitserland met goed gevolg in
1978 te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is ingeschreven in het register van het Schweizerische Rote
Kreuz.
Artikel 6
Als diploma’s, in het buitenland verkregen, die mede de in artikel l van de wet bedoelde bevoegdheid geven voor
zover betreft het diploma A-verpleegkundige, worden aangewezen:
1 Het diploma ‘Krankenschwester’, verkregen na de opleiding diploma ‘Krankenschwester’ aan de krankenpflegeschule te Zürich met goed gevolg in 1981 te hebben afgesloten en voor zover dat diploma geregistreerd is door
de Schweizerische Rote Kreuz, onder de voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een stage is gelopen, op fulltime basis, van twee maanden op een kinderafdeling;
b. de binnen de voornoemde afdeling benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde Overzicht
Praktische Opleiding (OPO) zijn afgetekend;
c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
2 Het diploma ‘Medicinska sestra technicar’, verkregen na de opleiding tot het diploma ‘Medicinska sestra
technicar’ aan de Medische School ‘Dr. Rusica Rep’ te Sombar in Joegoslavië in 1968 met goed gevolg te
hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd bij de Socialistische Republiek Servië, onder de
voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een stage is gelopen op full-time
basis van:
. twee maanden op een kinderafdeling;
. twee maanden op een verloskundige afdeling;
. minimaal drie maanden tot maximaal zes maanden op de afdelingen snijdende en niet-snijdende specialismen,
waarin is gebleken dat houders van het diploma ‘medicinska sestra technicar’ voldoen aan de eisen die aan een
A-verpleegkundige worden gesteld overeenkomstig de eisen als opgenomen in de bijlage bij dit besluit;
b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde Overzicht
Praktische Opleiding (OPO) zijn afgetekend;
c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
3 het diploma ‘Medicinska sestra technicar’, verkregen na de opleiding tot het diploma Medicinska sestra
technicar aan de Medicinska Skola ‘Nadezda Vilimanovic Jankovic’ te Cacak in Joegoslavië met goed gevolg in
1971 te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door de Socialistische Republiek Servië,
onder de voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen, op full-time basis,
van:
. twee maanden op een kinderafdeling;
. twee maanden op een verloskundige afdeling;
. vier maanden op een afdeling snijdende specialismen;
. vier maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen;
b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde Overzicht
Praktische Opleiding (OPO) zijn afgetekend;
c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
4 het diploma ‘Medicinska sestry’, verkregen na de opleiding tot het diploma ‘Medicinska sestry’ aan de
Medische School “Bratstvo-Jedinstvo’ te Leskovac in Joegoslavië met goed gevolg in 1982 te hebben afgesloten
en voor zover dat diploma is geregistreerd door de Socialistische Republiek Servië, onder de voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen, op full-time basis,
van:
. vier maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen;
. vier maanden op een afdeling snijdende specialismen;
. twee maanden op een kinderafdeling;
. twee maanden op een verloskundige afdeling;
b. de binnen de genoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde Overzicht
Praktische Opleiding (OPO) zijn afgetekend;
c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
5 het diploma ‘Medicinska sestra technicar’, verkregen na de opleiding tot het diploma ‘Medicinska sestra
technicar’ aan het opleidingsinstituut ‘Stevica Jovanic’ te Pancevo in Joegoslavië in 1983 met goed gevolg te
hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door de Socialistische Republiek Servië, onder de
voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen op full-time basis
van:
. twee maanden op een kinderafdeling;
. twee maanden op een verloskundige afdeling;
. vier maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen;
. vier maanden op een afdeling snijdende specialismen;
b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde Overzicht
Praktische Opleiding (OPO) zijn afgetekend;
c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
6 Het diploma ‘Brevet verpleegassistente’, verkregen na de opleiding tot het diploma Brevet van de
beroepsschool aanvullende secundaire cyclus, afdeling verpleging aan het ‘Sint Norbertusinstituut voor
Verpleegkunde’ te Duffel in België met goed gevolg in 1970 te hebben afgesloten, en voor zover dat diploma is
geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid en Gezin te België, onder de voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen, op full-time basis,
van:

. vier maanden op een afdeling snijdende specialismen;
. vier maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen;
. twee maanden op een kinderafdeling;
. twee maanden op een verloskundige afdeling;
b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden zijn afgetekend in het in artikel 2, onder b,
bedoelde Overzicht Praktische Opleiding (OPO);
c. twee verslagen zijn gemaakt met betrekking tot de verpleging van een patiënt op twee van de vier genoemde
afdelingen en ieder verslag met ten minste een voldoende is beoordeeld;
d. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
7 Het diploma ‘d’État D’Infirmière’, verkregen na de opleiding tot het diploma d’État d’Infirmière aan de École
d’Infirmièr(e)s, Croixe Rouge, te Tourcoing française in Frankrijk met goed gevolg in 1972 te hebben afgesloten
en voor zover dat diploma is geregistreerd door het ministère de la Santé Publique et de la Securité Sociale,
onder de voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen op full-time basis
van:
. vier maanden op een afdeling snijdende specialismen;
. vier maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen;
. twee maanden op een verloskundige afdeling;
. twee maanden op een kinderafdeling;
b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden zijn afgetekend in het in artikel 2, onder b,
bedoelde Overzicht Praktische Opleiding (OPO);
c. twee verslagen zijn gemaakt met betrekking tot de verpleging van een patiënt op twee van de vier genoemde
afdelingen;
d. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
8 Het diploma ‘Kinderkrankpflege’, verkregen na de opleiding tot het diploma ‘Prüfungszeugnis
Kinderkrankenpflege’ aan het kinderkrankenhaus St. Nicolaus te Ravansberg in West-Duitsland met goed gevolg
in 1968 te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door de Regierungspräsidium
Südwürttemberg-Hohenzollern, onder de voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen, op full-time basis,
van:
. vijf maanden op een afdeling snijdende specialismen voor volwassenen;
. vijf maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen voor volwassenen;
. twee maanden op een verloskundige afdeling;
b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden zijn afgetekend in het in artikel 2, onder b,
bedoelde Overzicht Praktische Opleiding (OPO);
c. twee verslagen zijn gemaakt met betrekking tot de verpleging van een patiënt op een afdeling snijdende
specialismen voor volwassenen en een van patiënt op een afdeling niet-snijdende specialismen voor
volwassenen;
d. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
9 Het diploma ‘Pielegniarki’, verkregen na de opleiding tot het diploma ‘Pielegniarki’ aan het Medisch Lyceum
nr. 6 ‘Janusz korczak’ te Warschau in Polen met goed gevolg in 1973 te hebben afgesloten en voor zover dat
diploma is geregistreerd door het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken van de Poolse
Volksrepubliek, onder de voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen, op full-time basis,
van:

. twee maanden op een kinderafdeling;
. twee maanden op een verloskundige afdeling;
. minimaal drie maanden tot maximaal zes maanden op de afdeling snijdende en niet-snijdende specialismen,
waarin is gebleken dat houders van betreffend diploma ‘Pielegniarki’ voldoen aan de eisen die aan een Averpleegkundige worden gesteld overeenkomstig de doelstelling en de eindtermen van de opleiding diploma Averpleegkundige als opgenomen in de bijlage bij dit besluit;
b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden zijn afgetekend in het in artikel 2, onder b,
bedoelde Overzicht Praktische Opleiding (OPO);
c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
10 Het diploma ‘Pielegniarki’, verkregen na de opleiding tot het diploma ‘Pielegniarki’ aan de Medische
Beroepsopleidingsschool te Koscian in Polen met goed gevolg in 1984 te hebben afgesloten en voor zover dat
diploma is geregistreerd door het Ministerie van Volksgezondheid te Polen, onder de voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen, op full-time basis,
van:
. twee maanden op een kinderafdeling;
. twee maanden op een verloskundige afdeling;
. minimaal drie maanden tot maximaal zes maanden op de afdeling snijdende en niet-snijdende specialismen,
waarin is gebleken dat de houder van betreffend diploma ‘Pielegniarki’ voldoet aan de eisen die aan een Averpleegkundige worden gesteld overeenkomstig de doelstelling en de eindtermen van de opleiding diploma Averpleegkundige als opgenomen in de bijlage bij dit besluit;
b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden zijn afgetekend in het in artikel 2, onder b,
bedoelde Overzicht Praktische Opleiding (OPO);
c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
12 het diploma ‘Medicinska sestra’, verkregen na de opleiding tot het diploma ‘Medicinska sestra’ aan de
‘Vereinten Medizinschule Dr. N. Nikolaev’ te Varna in Bulgarije met goed gevolg in 1976 te hebben afgesloten
en voor zover dat diploma is geregistreerd door het Ministerie van Volksgezondheid, onder de voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen, op full-time basis,
van:
. twee maanden op een kinderafdeling;
. twee maanden op een verloskundige afdeling;
. vier maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen;
. vier maanden op een afdeling snijdende specialismen;
b. de binnen de genoemde afdelingen benodigde vaardigheden zijn afgetekend in het in artikel 2, onder b,
bedoelde Overzicht Praktische Opleiding (OPO);
c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
13 Het diploma ‘General Nurse’ verkregen na de opleiding tot het diploma General Nurse aan het St. Luke’s
Hospital te Gwardamanga te Malta met goed gevolg in 1970 te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is
geregistreerd bij de Advisory and Executive Board/Department of Health te Malta, onder de voorwaarden dat
naast het theoretisch onderwijs tenminste een zodanig aantal uren klinisch onderwijs is genoten dat wordt
voldaan aan de eisen die de Regeling Opleiding Diploma A-verpleegkundige stelt ten aanzien van het theoretisch
onderwijs.
14 Het diploma ‘Sjüksköterska’, verkregen na de opleiding tot het diploma ‘Sjüksköterska’ aan het
Sophiahemmets Sjüksköterskeskola te Stockholm in Zweden met goed gevolg in 1980 te hebben afgesloten en
voor zover dat diploma is geregistreerd door Socialstyrelsen te Zweden, onder de voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen, op full-time basis,

van:
. drie maanden op een afdeling snijdende specialismen;
. drie maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen;
b. de binnen voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde Overzicht
Praktische Opleiding (OPO) zijn afgetekend;
c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
15 Het diploma ‘General nursing’, verkregen na de opleiding tot het diploma ‘General nursing’ aan het H.F.
Verwoerd Hospital te Pretoria in Zuid-Afrika met goed gevolg in 1984 te hebben afgesloten en voor zover dat
diploma is geregistreerd door de South African Nursing Council, onder de voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen, op full-time basis,
van:
. twee maanden op een kinderafdeling;
b. de voor deze opleiding benodigde vaardigheden zijn afgetekend in het in artikel 2, onder b, bedoelde
Overzicht Praktische Opleiding (OPO);
c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
16 Het diploma Ziekenverpleging-A, verkregen na de opleiding tot het diploma Ziekenverpleging A aan het
Academisch Ziekenhuis te Paramaribo in Suriname met goed gevolg in 1982 te hebben afgesloten en voor zover
dat diploma is geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid te Paramaribo in Suriname.
17 Het diploma Ziekenverpleging A, verkregen na de opleiding tot het diploma Ziekenverpleging A aan het
Diakonessenziekenhuis te Paramaribo in Suriname met goed gevolg in 1984 te hebben afgesloten en voor zover
dat diploma is geregistreerd door de directeur van Volksgezondheid te Paramaribo in Suriname.
18 Het diploma ‘d’Etat d’Infirmier Hospitalier’, verkregen na de opleiding diploma d’Etat d’Infirmier
Hospitalier’ aan de Ecole Professionelle de la Santé Publique in Tunesië met goed gevolg in 1976 te hebben
afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door het Ministerie van Volksgezondheid van Tunesië,
onder de voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen op full-time basis
van:
. vier maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen;
. vier maanden op een afdeling snijdende specialismen;
. twee maanden op een kinderafdeling;
. twee maanden op een verloskundige afdeling;
b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde Overzicht
Praktische Opleiding (OPO) zijn afgetekend;
c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
19 Het diploma ‘Ijazah Penjenang Kesehatan Tingkat Atas’, verkregen na de opleiding tot het diploma Ijazah
Penjenang Kesehatan Tingkat Atas aan de Middelbare Gezondheidszorgschool ( Penjenang Kesehatan Tingkat
Atas) te Ambon in Indonesie met goed gevolg in 1972 te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is
geregistreerd door het Departement van Gezondheid te Indonesië, onder de voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen op full-time basis
van:
. vier maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen;
. vier maanden op een afdeling snijdende specialismen;
b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde Overzicht
Praktische Opleiding (OPO) zijn afgetekend;
c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
20 Het diploma ‘in nursing’, verkregen na de opleiding tot het ‘Diploma in nursing’ aan de Good Samaritan
School of Nursing te Portland in Oregon, Verenigde Staten van Amerika in 1969 met goed gevolg te hebben
afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door de Oregon State Board of Nursing, onder de
voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen op full-time basis
van:
. drie maanden op een afdeling snijdende specialismen;
. drie maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen;
b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde Overzicht
Praktische Opleiding (OPO) zijn afgetekend;
c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
21 Het diploma ‘Associate in applied science’, verkregen na de opleiding tot het diploma Associate in applied
science aan het ‘College of du Page’ te Illinois, Verenigde Staten van Amerika in 1976 met goed gevolg te
hebben afgesloten, rechtgevend op de titel ‘Registered Professional Nurse’ en voor zover dat diploma is
geregistreerd door het Department of registration and education, onder de voorwaarden dat:
a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen op full-time basis
van:
. vier maanden op een afdeling snijdende specialismen;
. vier maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen;
. twee maanden op een verloskundige afdeling;
. twee maanden op een kinderafdeling;
b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde Overzicht
Praktische Opleiding (OPO) zijn afgetekend;
c. twee verslagen zijn gemaakt met betrekking tot de verpleging van een patiënt op twee van de vier genoemde
afdelingen en ieder verslag met ten minste een voldoende is beoordeeld;
d. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd.
22 Het diploma ‘Bachelor of Science in Nursing’, verkregen na de opleiding tot het diploma Bachelor of Science
aan de University of Alabama te Birmingham in de Verenigde Staten van Amerika met goed gevolg in 1976 te
hebben afgesloten, rechtgevend op de titel ‘Registered Nurse’ en voor zover dat diploma is geregistreerd door de
Alabama Board of Nursing.
23 Het diploma ‘Associate of Applied Science Nursing’, verkregen na de opleiding tot het diploma ‘Associate
Science Nursing’ aan het ‘College of the Mainland in Texas City in de Verenigde Staten van Amerika met goed
gevolg in 1981 te hebben afgesloten, rechtgevend op de titel ‘Registered Nurse’ en voor zover dat diploma is
geregistreerd door de Board of nurse examiners.
24 Het diploma ‘Hemsire Koleji’, verkregen na de opleiding tot het diploma ‘Hemsire Koleji’ aan het College
voor Opleidingen in de verpleegkunde te Ankara in Turkije met goed gevolg in 1976 te hebben afgesloten en
voor zover het diploma is geregistreerd door de minister voor Gezondheid en Sociale. Bijstand, onder de
voorwaarden dat in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een stage is
gelopen op full-time basis van minimaal drie maanden tot maximaal zes maanden waaruit blijkt dat de houder
van het diploma ‘Hemsire Koleji’ voldoet aan de eisen die aan een A-verpleegkundige worden gesteld
overeenkomstig de eisen als opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
25 Het getuigschrift Chung-Chi Man Khoa, verkregen na de opleiding tot het getuigschrift ‘Chung-Chi Man
Khoa’ aan de Hogeschool voor Hygiëne en Verpleging te Saigon in Vietnam met goed gevolg in 1966 te hebben
afgesloten, rechtgevend op de titel verpleegkundige ‘Can-su-Dieu-Duong’, en voor zover dat diploma is

geregistreerd door het Ministerie van Gezondheid, onder de voorwaarden dat in een ziekenhuis dat is erkend
voor de opleiding tot het diploma A-verpleegkundige een stage is gelopen op full-time basis van maximaal drie
maanden waarin is gebleken dat de houder van het diploma ‘Chung-Chi Man Khoa’ voldoet aan de eisen die aan
een A-verpleegkundige worden gesteld overeenkomstig de eisen als opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 7
Naast de voorwaarden, vermeld in de artikelen 2 tot en met 6 dient te zijn voldaan aan de voorwaarde dat aan de
minister is ingezonden:
a. het originele diploma of getuigschrift van de betrokkene ter registratie in het register van verpleegkundigen,
bedoeld in het koninklijk besluit van 20 oktober 1978 (Stb. 589);
b. een afschrift van de pagina uit het paspoort van de betrokkene met persoonlijke gegevens en pasfoto;
c. een bewijs opgenomen te zijn in het register van verpleegkundigen in het land waar de opleiding is genoten;
d. een recente verklaring, niet ouder dan 6 maanden, van een officiële instantie uit het land van herkomst,
waaruit blijkt dat betrokkene nog bevoegd is aldaar de verpleegkunde uit te oefenen en ter plaatse te goeder
naam en faam bekend staat;
e. een werkgeversverklaring van de instelling in Nederland waar betrokkene thans werkzaam is of waar hij na
erkenning van het diploma eventueel tewerkgesteld zal worden;
f. een verklaring van de verpleegkundig directeur, c.q. hoofd verpleegkundige dienst van de instelling waar
betrokkene thans werkzaam is of waar hij tewerkgesteld zal worden, waaruit blijkt, dat hij de nederlandse taal
voldoende beheerst om het verpleegkundig beroep uit te oefenen.
Artikel 8
Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de dag na die
van de plaatsing.
Rijswijk, 30 mei 1986.
De staatssecretaris voornoemd,
J.P. van der Reijden.
Bijlage
Een gediplomeerde van de opleiding diploma A-verpleegkundige kan binnen het algemeen ziekenhuis:
A. Als verpleegkundige functioneren in laag-complexe en in complexe verpleegsituaties, dat wil zeggen:
1 aangaan, onderhouden en afbouwen van een hulpverleningsrelatie;
2 peilen en constateren van mogelijkheden en hulpbehoeften van de patiënt en hierop aansluitend plannen van de
verpleegkundige hulpverlening voor de verblijfsduur van de patiënt en inpassen van afspraken met andere
disciplines.
3 uitvoeren van de zorg, binnen de grenzen van de eigen beroepsverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Dit
houdt in:
- ondersteunen van de zelfzorg door eigen voorbeeldgedrag, onderricht en scheppen van materiële
mogelijkheden;
- ondersteunen bij verwerking van gevolgen van gezondheidsstoornissen;
- verpleegtechnische zorg;
- in het kader van de verpleegsituatie uitvoeren van de afspraken met andere disciplines;
- zorgen voor continuïteit en coördinatie van de hulpverlening via intra- en interdisciplinaire samenwerking en
z.n. verwijzing;
4 rapporten ter ondersteuning van de hulpverlening en van de intra- en interdisciplinaire samenwerking;
5 evalueren van de hulpverlening met de zorg voor continuïteit en samenhang ervan.

B Functioneren binnen de verpleegafdeling en de werkinstelling, dat wil zeggen:
1 gebruik maken van de middelen en de structuur van de afdeling en ondersteunende diensten.in de werkinstelling ten behoeve van een optimale verpleging;
2 leveren van een bijdrage aan het werkoverleg van de afdeling om de hulpverlening te waarborgen;
3 ondersteunen van de praktijkopleiding van leerlingen door voorbeeldgedrag, instructie en begeleiding;
4 kan een bijdrage leveren aan de vormgeving van de rechten en plichten van de werknemer in relatie tot de kenmerken van de beroepsuitoefening.
C Functioneren als lid van de beroepsgroep, dat wil zeggen:
1 heeft een eigen opvatting over verplegen en kan deze relateren aan eigen beroepsmatig gedrag. Dit houdt in dat
hij:
- culturele en historische achtergronden van het verplegen kent;
- opvattingen over verplegen in de huidige gezondheidszorg weer kan geven en daar een mening over heeft;
- tegenstellingen tussen de eigen opvatting over verplegen en vereist beroepsmatig gedrag kan hanteren.
2 meewerken aan het ontwikkelen van het beroep;
3. aangeven van de bijdrage van de verpleegkundige dienstverlening in het geheel van de gezondheidszorg.
(N.B. plaatsbepaling van het beroep).;
4 kritisch beschouwen van maatschappelijke en levensbeschouwelijke invloeden op de zorg voor de gezondheid
in het algemeen en op de verpleging in het bijzonder.

