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22/31 Maart 1924 

 

 

De ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandsche Zaken en Landbouw; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 6 der wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad  n°. 702), tot wettelijke bescherming 

van het diploma voor ziekenverpleging; 

 

Hebben goedgevonden: 

 

de volgende onderscheidingsteekenen vast te stellen: 

 

voor de bezitters van diploma A: 

een onderscheidingsteeken van zilver 933/000, voorzien van zilveren broche-sluiting met stalen speld. Het 

onderscheidingsteeken is cirkelvormig en heeft eene middellijn van 3 c.M. De voorzijde van het 

onderscheidingsteeken vertoont een gelijkarmig zilveren kruis ter hoogte en breedte van 18 m.M., terwijl de 

breedte van ieder der armen 6 m.M. bedraagt. Dit kruis is aangebracht op een oranje achtergrond, waarvan de 

omtrek een cirkel is met eene middellijn van 21 m.M. In den zilveren ring van 4 ½ m.M. breedte, welke tusschen 

den buitenrand van het onderscheidingsteeken en den omtrek van het oranjeveld open blijft, leest men de 

woorden “Ziekenverpleging” rechtsom en “Wet” linksom. zoodat het woord “Wet” zich bevindt onder een der 

armen van het kruis. Deze woorden zijn aangebracht in groen geëmailleerde letters. waarvan de hoogte bedraagt 

3 m.M., waarvan de buitenste rand zich bevindt op 1 m.M. afstand van den buitenrand van het 

onderscheidingsteeken en de binnenste rand op ½ m.M. afstand van den rand van het oranjeveld. Tusschen de 

“Z” en de “W” en tusschen de “T” en de “G” bevindt zich eene punt, welke de woorden “Ziekenverpleging” en 

“Wet” scheidt; 

 

voor de bezitters van diploma B: 

een onderscheidingsteeken als voor diploma A, doch met een blauw geëmailleerd kruis; 

 

voor de bezitters van diploma A en B: 

een onderscheidingsteeken als voor diploma A, doch met een blauw geëmailleerd kruis met witten rand. 

 

’s Gravenhage, 22/31 Maart 1924. 

 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 

A.L. Scholtens. 

 

De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 

J.B. Kan. 

 

 


