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KONINKLIJK BESLUIT.
29 December 1923 no. 33

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ.,
ENZ., ENZ.

Op de voordracht van onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 22 December 1923, no. 555 C,
afdeeling Volksgezondheid, en van 24 December 1923, n°. 1683, afdeeling Armwezen;
Gelet op artikel 2 van de wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad no. 702) tot wettelijke bescherming van het diploma
voor ziekenverpleging;
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:
de hoofdinspecteur voor de besmettelijke ziekten stelt op daartoe strekkend schriftelijk verzoek van eene
verpleegster, die in het bezit is van diploma A of van een daarmede krachtens die wet gelijkgesteld diploma, op dat
diploma eene aanteekening voor kraamverpleging, indien bij dat verzoek worden overgelegd;
1. hetzij een getuigschrift, waaruit blijkt, dat de candidate, na haar diploma te hebben verkregen, ten minste één
jaar in eene kraaminrichting of in eene kraamafdeling van een algemeen ziekenhuis als verpleegster is werkzaam
geweest en daar een volledigen cursus in kraamverpleging heeft gevolgd;
hetzij een getuigschrift, waaruit blijkt, dat de candidate, na haar diploma te hebben verkregen, ten minste één jaar
in eene kraaminrichting of algemeen ziekenhuis is werkzaam geweest, in dien tijd 20 verlossingen, waarvan 4
kunstmatige, heeft bijgewoond, daarbij eventueel hulp heeft verleend en 20 kraamvrouwen met hare kinderen heeft
verpleegd;
2. eene verklaring van de directie der inrichting, waarin zij werkzaam is geweest, waaruit blijkt, dat de candidate
zich met ijver en toewijding op de verpleging van kraamvrouwen en pasgeborenen heeft toegelegd en daarin
voldoende practische ervaring heeft verkregen.
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de
Nederlandsche Staatscourant zal worden geplaatst.
’s Gravenhage, 29 December 1923.
WILHELMINA.
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid,
Aalberse.
De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw,
Ch. Ruys de Beerenbrouck.

