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ZITTING 1962—1963 — 6 8 1 9
Wettelijke

voorschriften inzake ziekenverzorgers
en ziekenverzorgsters

Amendementen van de heer Van Gelder c.s.
Nr. 8

Ingezonden 26 maart 1963.

Ondergetekenden hebben de eer de navolgende amendementen voor te stellen:
A
In artikel 2, lid 1, komen de woorden „en zijn ingeschreven
in een door de hoofdinspecteur aan te houden register" te vervallen.
B
Artikel 4 wordt gelezen als volgt:
Na het behalen van het in artikel 2 bedoelde diploma wordt
aan de ziekenverzorger of ziekenverzorgster een onderscheidingsteken uitgereikt, hetwelk van Rijkswege in bruikleen wordt
afgestaan.

C
In het eerste lid van artikel 8 komi het sub c gestelde te vervallen, terwijl achter het sub b gestelde de puntkomma wordt
vervangen door een punt.
D
Artikel 10 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 10. 1. Onze Minister kan diploma's voor ziekenverzorging, welke op het ogenblik van het in werking treden
van deze wet of binnen twee jaren na dit tijdstip zijn verkregen op andere wijze dan in artikel 3 vermeld, aanwijzen,
die aan de houder of houdster ervan het recht geven zich
ziekenverzorger of ziekenverzorgster te noemen.
2. Onze Minister kan aan personen, die op het tijdstip van
het in werking treden van deze wet op het terrein van de ziekenverzorging werkzaam zijn en die niet in het bezit zijn van
een diploma voor ziekenverzorging, al dan niet onder bepaalde
voorwaarden toestaan zich ziekenverzorger of ziekenverzorgster
te noemen.
Artikel 11 wordt gewijzigd in die zin, dat lid 1 zal komen te
luiden als volgt:
1. Onze Minister stelt het model van het diploma en het
onderscheidingsteken vast.
Het tweede lid vervalt, terwijl het bestaande lid 3 wordt genummerd 2.
In het nieuwe lid 2 wordt ,, , alsmede omtrent de uitreiking
en de inlevering" vervangen door het woord: en.
Toelichting
De vorenbedoelde wijzigingen zijn nodig, wanneer de artikelen 5 tot en met 7 van het ontwerp niet zouden worden gehandhaafd en daarmede tevens de inschrijving in het door de
hoofdinspecteur aan te houden register zou kunnen vervallen.
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