
Staatscourant 1987, 22, pag. 10 

 

19 januari 1987 / Nr. 407857, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie Gezondheidszorg 

Beroepen 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 I 

De regeling van 30 mei 1986 (Stort. nr. 111) tot categoriale aanwijzing van diploma’s van verpleegkundigen 

wordt gewijzigd als volgt: 

A. Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt: 

1 De aanhef komt te luiden: Als diploma’s in het buitenland verkregen, die mede de in artikel 1 van de wet 

bedoelde bevoegdheid geven voor zover betreft het diploma A verpleegkundige en het diploma B-

verpleegkundige, worden aangewezen: 

2 Voor ‘Het diploma ‘Pielegniarki’ wordt het cijfer ‘1’ geplaatst; in dit onderdeel wordt telkens ‘Overzicht 

Praktische Opleiding (OPO)’ gewijzigd in: Praktijkopleidingsboek (POB) en wordt ‘stage’ telkens gewijzigd in 

praktijkleerperiode. 

3 Aan het artikel worden twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende: 

2. Het diploma ‘Certificate training in nursing’ verkregen na de opleiding aan het Kings College Hospital te 

London in 1968 met goed gevolg te hebben en voor zover dat diploma is geregistreerd door de General Nursing 

Council for England and Wales in Engeland. 

3 Het diploma ‘Certificate psychiatric training in Nursing’ verkregen na de opleiding aan het Bethlem Royal and 

Maudsley Hospital in 1966 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd 

door General Nursing Council for England and Wales in Engeland. 

B. Aan artikel 3 worden vier onderdelen toegevoegd, luidende: 

4. Het diploma ‘Enfermagem’ verkregen na de opleiding aan de Universidate de Sao Paulo - Escola de 

Enfermagem in 1977 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door het 

Ministerio da Educacao e Cultura. 

4. Het diploma ‘Degree of Bachelor of science in nursing’ verkregen na de opleiding aan de University of 

Pangasinan – Dagapen City in 1979 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is 

geregistreerd door de Republic of the Philippines (Board of Nursing). 

6. Het diploma ‘Degree of Bachelor of Science in Nursing’ verkregen na de opleiding aan de Philippine 

Women’s University in 1981 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma geregistreerd is 

door de Board of nursing (1983). 

7. Het diploma ‘Bachelor of Science in Nursing’, verkregen na de opleiding aan de Universiteit van Alabama 

(Birmingham) van 1976 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door 

de Alabama Board of Nursing te Alabama in de Verenigde Staten. 

C. In artikel 4 worden de aanduidingen voor de onderdelen gewijzigd in ‘1’ onderscheidenlijk ‘2’. Aan het 

artikel worden twee onderdelen toegevoegd, luidende: 

3. Het diploma ‘Sairanhoitaje’ (registered nurse) verkregen na de opleiding aan de Deaconie Institute of Helsinki 

in 1981 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door de Medicinal 

styrelsen (National Board of Health). 

4. Het diploma ‘Todistus sairaanhoitajan (Diploma Degree of Nurse)’ verkregen na de opleiding aan de 

Deaconie Institute of Helsinki (Helsingin diakoniaopisto) in 1981 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor 

zover dat diploma geregistreerd is door de Medicinal styrelsen (National Board of Health) onder de voorwaarde 



dat: 

a. in een ziekenhuis dat erkend is voor de opleiding A-verpleegkundige een praktijkleerperiode is gevolgd, op 

full-time basis, van zes maanden, verdeeld over de afdelingen snijdende en niet-snijdende specialismen; 

b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder 1, sub b, bedoelde 

Praktijkopleidingsboek (POB) 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. 

D. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt: 

1 De aanhef komt te luiden: 

Als diploma’s in het buitenland verkregen, die mede de in artikel 1 van de wet bedoelde bevoegdheid geven voor 

zover  betreft het diploma B-verpleegkundige, worden aangewezen: 

2 Voor ‘het diploma Psychiatrische Krankenpflege’ wordt in het cijfer, ‘1’ geplaatst. 

Aan het artikel wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

2. Het diploma ‘Brevet Psychiatrische verpleegster’ verkregen na de opleiding aan het Instituut voor 

Psychiatrische verpleegkunde ‘Guislain’ te Gent in 1985 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat 

diploma is geregistreerd door het ministerie van Nationale Opvoeding te België. 

E. Artikel 56 wordt gewijzigd als volgt: 

1 In de bestaande tekst wordt telkens ‘het in artikel 2. onder b, bedoelde Overzicht Praktische Opleiding (OPO)’ 

gewijzigd in: ‘het in artikel 2, onderdeel 1, sub b, bedoelde Praktijkopleidingsboek (POB)’ en wordt stage 

telkens gewijzigd in ‘praktijkleerperiode’ 

2 In onderdeel 16 wordt ‘1982’ gewijzigd in: 1982, 1984 of 1985. 

3 Onderdeel 22 vervalt. 

Na onderdeel 49 worden de volgende onderdelen toegevoegd: 

50. Het diploma ‘Pielegarki verkregen na de opleiding aan het Lyceum Medyczneco Pielegniartwa te Sztum in 

Polen in 1968 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door het 

ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken in Polen onder de voorwaarde dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een praktijkleerperiode is gevolgd 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 kraamafdeling; 

b. twee verslagen zijn gemaakt met betrekking tot het verplegen van een patiënt op 2 van de 4 genoemde 

afdelingen. Beide verslagen dienen met een voldoende te zijn beoordeeld; 

c. de binnen de genoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onderdeel1, sub b, bedoelde 

Praktijkopleidingsboek (POB) zijn afgetekend; 

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. 

51. Het diploma ‘verpleegkundige’ verkregen na de opleiding aan het ‘Instituto pa Formacion den Enfermeria’ te 

Willemstad, Curaçao in 1983 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma geregistreerd is 

door het departement van Volksgezondheid in Curaçao. 

52. Het diploma ‘Infirmière’ verkregen na de opleiding aan de ‘Ecole des sciences infirmières’ Rwamagana 

(Rwanda) met goed gevolg in 1980 te hebben afgesloten en voor zover dat diploma geregistreerd is door de 

Republique Rwandaise. 

53a. Het diploma ‘Urkunde Säuglings- und Kinderkrankenschwester’ verkregen na de opleiding aan de 

Medische Fachschole Karl Marx Universität te Leipzig in de Duitse Democratische Republiek (DDR) in 1962 

met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma geregistreerd is door de Rat des bezirkes te 

Leipzig in de DDR, alsmede; 



b. het diploma ‘Fachkinderkrankenschwester (Qualifikationsnachweis)’ verkregen na de opleiding aan de 

Medische Fachschule Karl Marx Universität te Leipzig in de Duitse Democratische Republiek (DDR) in 1978 

met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma geregistreerd is door de Rat der Stadt Leipzig in 

de DDR, beide onder de voorwaarde dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een praktijkleerperiode is 

gevolgd, op full-time basis, van: 

- vier maanden op een afdeling snijdende specialismen; 

- vier maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen; 

- twee maanden op een kraamafdeling; 

b. twee verslagen zijn gemaakt, één met betrekking tot de verpleging van een volwassen patiënt op de afdeling 

snijdende specialismen en één met betrekking tot de verpleging van een patiënt op de afdeling niet-snijdende 

specialismen. Beide verslagen dienen met een voldoende te zijn beoordeeld. 

c. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onderdeel 1, sub b, bedoelde 

Praktijkopleidingsboek (POB) zijn afgetekend; 

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. 

54. het diploma ‘General nursing’ verkregen na de opleiding aan het Frere Hospitaal te East-London in Zuid-

Afrika in 1981 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door de South 

African Nursing Council. 

55. Het diploma ‘Allgemeine Krankenpflege’ verkregen na de opleiding aan de Allgemeine 

Krankenpflegeschule des Landes Steiermark te Graz in Oostenrijk in 1977 met goed gevolg te hebben afgesloten 

en voor zover dat diploma is geregistreerd door de Landesregierung Steiermark te Oostenrijk. 

56. Het diploma ‘Registered (General) Nurse and Midwife’ verkregen na de opleiding aan de St. Anthony’s 

Hospital North Cheam in Surrey in 1962 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is 

geregistreerd door de General Nursing Council/Central Midwives Board onder de voorwaarde dat: 

a. een getuigschrift is overgelegd van de Landelijke Werkgroep Scholing Wederinschakeling in Ziekenhuizen 

(SWZ), waaruit blijkt dat betrokkenen met goed gevolg de bijscholingscursus voor A-verpleegkundigen hebben 

afgesloten; 

b. ofwel een verklaring is overgelegd, waarin wordt bevestigd dat betrokkenen de werkzaamheden van 

verantwoordelijk algemeen verpleegkundige gedurende ten minste drie jaren van de laatste vijf jaren die aan de 

afgifte van de verklaring voorafgaan, daadwerkelijk en op wettige wijze hebben verricht. 

57. Het diploma ‘Qualified nurse/Professional nurse’ verkregen na de opleiding aan de ‘Iteque Menen’ School of 

Nursing te Asmara in Ethiopië in 1979 met goed gevolg te hebben afgesloten. 

58. Het diploma ‘General nursing’ verkregen na de opleiding aan de ‘Thomas Guy’ School of nursing te Londen 

in Engeland in 1964 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door de 

General nursing council for England and Wales. 

59. Het diploma ‘Allgemeine Krankenpflegerin’ verkregen na de opleiding aan de Algemene 

Krankenpflegeschule ‘Landeskrankenhaus’ te Salzburg in Oostenrijk in 1980 met goed gevolg te hebben 

afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door het Landeskrankenanstalt te Salzburg. 

60. Het diploma ‘d’Infirmière et soins Généraux’ verkregen na de opleiding aan de Ecole de Soins Infirmiers Le 

Bon Secours te Genève in Zwitserland in 1985 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma 

geregistreerd is door het Croix Rouge Suisse. 

61. Het diploma ‘Kinderkrankenpflege-Wochen-und Säuglingspflege’ verkregen na opleiding aan de 

Kinderkrankenschwesternschule am Basler Kinderspital in Basel in 1985 met goed gevolg te hebben afgesloten 

en voor zover dat diploma is geregistreerd door het Schweizerische Rote Kreuz te Zwitserland, onder de 

voorwaarde dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een praktijkleerperiode is 

gevolgd, op full-time basis, van: 



- vier maanden op een afdeling snijdende specialismen; 

- vier maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen; 

- voor wat betreft het verplegen van volwassenen; 

b. een verpleegkundig verslag is opgesteld met betrekking tot de verpleging en verzorging van een volwassen 

patiënt; 

c. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onderdeel 1, sub b, bedoelde 

Praktijkopleidingsboek (POB) zijn afgetekend; 

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. 

62 Het diploma ‘General and obstetric nurse’ verkregen na de opleiding aan het ‘Auckland Hospital Board’ te 

Auckland in Nieuw-Zeeland in 1980 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is 

geregistreerd door de Nursing Council of New Zealand. 

63 Het diploma ‘Certificate of Nursing’, verkregen na de opleiding aan de School of nursing ‘Oldchurch 

Hospital’ te Romford – Essex in Engeland in 1964 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat 

diploma is geregistreerd door de General nursing council for England and Wales. 

64 Het diploma A-Ziekenverpleging verkregen na de opleiding aan R.K. Stichting ‘St. Vincentius’ Ziekenhuis te 

Paramaribo, Suriname in 1981 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd 

door het ministerie van Volksgezondheid te Suriname. 

65 Het diploma ‘Kinderkrankenschwester’ verkregen na de opleiding aan de Kinderkrankenpflegeschule 

Heidberg te Hamburg in Duitsland in 1981 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is 

geregistreerd door de Gesundheitsbehörde in Hamburg, onder de voorwaarde dat: 

a in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een praktijkleerperiode is 

gevolgd, op full-time basis, van: 

- vier maanden op een afdeling snijdende specialismen; 

- vier maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen; 

b. verslagen zijn gemaakt, waarvan één met betrekking tot de verpleging van een volwassen patiënt op de 

afdeling niet-snijdende specialismen en één met betrekking tot de verpleging van een patiënt op de afdeling 

snijdende specialismen; 

c. de binnen de genoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onderdeel 1, sub b, bedoelde 

Praktijkopleidingsboek (POB) zijn afgetekend; 

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 zijn overgelegd. 

66 Het diploma ‘Kinderkrankenschwester’ verkregen na de opleiding aan de Kinderkrankenhaus ‘Park 

Schönfeld’ te Kassel in West-Duitsland in 1982 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma 

is geregistreerd door de Staatliche Prüfungsausschluss für die Kinderkrankenpflege, onder de voorwaarde dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een praktijkleerperiode is 

gevolgd, op full-time basis, van: 

- vier maanden op een afdeling snijdende specialismen; 

- vier maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen; 

- twee maanden op een kraamafdeling; 

b. twee verslagen zijn opgesteld, met betrekking tot de verpleging van een volwassen patiënt op twee van de drie 

genoemde afdelingen; 

c. de binnen de genoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onderdeel 1, sub b, bedoelde 

Praktijkopleidingsboek (POB) zijn afgetekend; 

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 zijn overgelegd. 

67 Het diploma ‘State registered nurse’ verkregen na de opleiding aan de North London Group of Nursing te 

London – England in 1979 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door 



de General nursing council for England and Wales, onder voorwaarde dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige nog een praktijkleerperiode is 

gevolgd, op full-time basis, van twee maanden op een kraamafdeling; 

b. een verslag is gemaakt met betrekking tot de verpleging van een patiënt op de kraamafdeling. Dit verslag moet 

met een voldoende beoordeeld zijn; 

c. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onderdeel 1, sub 2, bedoelde 

Praktijkopleidingsboek (POB) zijn afgetekend; 

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. 

68 Het diploma ‘Krankenschwester’ verkregen na de opleiding aan de Krankenschwesternschule 

Diakonissenhauses te Bern in Zwitserland met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma 

geregistreerd is door de Schweizerische Rote Kreuz in Zwitserland onder de voorwaarde dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een praktijkleerperiode is 

gevolgd, op full-time basis, van: twee op een kinderafdeling; 

b. een verslag is gemaakt met betrekking tot de verpleging van een patiënt op de kinderafdeling. Dit verslag 

dient een voldoende te zijn beoordeeld; 

c. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onderdeel 1, sub 2, bedoelde 

Praktijkopleidingsboek (POB) zijn afgetekend; 

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. 

69 Het diploma ‘Prüfungszeugnis Kinderkrankenpflege’ verkregen na de opleiding aan de 

Kinderkrankenpflegeschule der Rheinland-Westfalen te Aachen in 1970 met goed gevolg te hebben afgesloten 

en voor zover diploma is geregistreerd bij het Gesundheitsamt te Aachen in West-Duitsland onder de 

voorwaarde dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding tot het diploma A-verpleegkundige een praktijkleerperiode is 

gevolgd, op full-time basis, van: 

- vijf maanden op een afdeling snijdende specialismen; 

- vijf maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen; 

- twee maanden op een kraamafdeling; 

b. twee verslagen zijn gemaakt, waarvan één verslag met betrekking tot de verpleging van de volwassen patiënt 

op een afdeling snijdende specialismen en één verslag met betrekking tot de verpleging van een volwassen 

patiënt op een afdeling niet-snijdende specialismen; 

c. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onderdeel 1, sub 2, bedoelde 

Praktijkopleidingsboek (POB) zijn afgetekend; 

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. 

70 Het diploma ‘Zeugnis Kinderkrankenpflegeprüfung’ verkregen na de opleiding aan de 

Kinderkrankenpflegeschule Universitätsklinik St. Josef Hospital te Bochum in West-Duitsland in 1984 met goed 

gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door het Gesundheitsamt Stadt Bochum 

onder de voorwaarde dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend de opleiding diploma A-verpleegkundige een praktijkleerperiode is gevolgd, op 

full-time basis, van: 

- vijf maanden op een afdeling snijdende specialismen; 

- vijf maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen; 

- twee maanden op een kraamafdeling; 

b. twee verslagen zijn gemaakt, waarvan één verslag met betrekking tot de verpleging van de volwassen patiënt 

op een afdeling snijdende specialismen en één verslag met betrekking tot de verpleging van een volwassen 

patiënt op een afdeling niet-snijdende specialismen; 



c. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onderdeel 1, sub 2, bedoelde 

Praktijkopleidingsboek (POB) zijn afgetekend; 

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. 

71 Het diploma ‘Prüfungszeugnis Kinderkrankenpflege’ verkregen na opleiding aan de 

Kinderkrankenpflegeschule der Universität te Köln in West-Duitsland in 1982 met goed gevolg te hebben 

afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd bij het Gesundheitsamt te Köln onder voorwaarde dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een praktijkleerperiode is 

gevolgd, op full-time basis, van: 

- vijf maanden op een afdeling snijdende specialismen; 

- vijf maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen; 

- twee maanden op een kraamafdeling; 

b. twee verslagen zijn gemaakt, waarvan één verslag met betrekking tot de verpleging van de volwassen patiënt 

op een afdeling snijdende specialismen en één verslag met betrekking tot de verpleging van een volwassen 

patiënt op een afdeling niet-snijdende specialismen; 

c. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder 1, sub 2, bedoelde 

Praktijkopleidingsboek (POB) zijn afgetekend; 

d. de directie van het betreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

72 Het diploma ‘d’Etat d’infirmière’ verkregen na de opleiding aan de Ecole d’infirmière du Centre Hospitalier  

Regional de Nantes in 1977 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd 

door de Republique Française – Direction regionale des affaires sanitaires et sociale des pays de la Loire onder 

de voorwaarde dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een praktijkleerperiode is 

gevolgd, op full-time basis, van: drie maanden al of niet verdeeld over de afdelingen snijdende- en niet-snijdende 

specialismen; 

- anderhalve maand op een kraamafdeling; 

- anderhalve maand op een kinderafdeling; 

b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder 1, sub 2, bedoelde 

Praktijkopleidingsboek (POB) zijn afgetekend; 

c. de directie van het betreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

73 Het diploma van ‘verpleegkundige’ verkregen na de opleiding aan de National hospital’s nursing school te 

Osaka in Japan in 1965 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor ver dat diploma is geregistreerd door 

LDG-Medical affairs – Bureau Ministry of Health and Welfare in Japan. 

74 a. Het diploma ‘Licensed practical nurse’ verkregen na de opleiding aan ‘Caldwell’ community college and 

technical institute North Carolina in de Verenigde Staten in 1984 met goed volg te hebben afgesloten en voor 

zover dat diploma is geregistreerd door de North Carolina State Board of Nursing, alsmede; 

b. het diploma ‘Registered Nurse’ verkregen na de opleiding aan het ‘Caldwell’ community College and 

technical institute North Carolina in de Verenigde Staten in 1986 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor 

zover dat diploma is geregistreerd door de North Carolina State Board of Nursing, beide onder de voorwaarde 

dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een praktijkleerperiode is 

gevolgd, 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 kraamafdeling; 



b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder 1, sub 2, bedoelde 

Praktijkopleidingsboek (POB) zijn afgetekend; 

c. de directie van het betreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

75 Het diploma General Nurse + Midwife, verkregen na de opleiding de Universiteit van de Witwaterrand te 

Johannesburg Hospitaal in Zuid-Afrika in 1970 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover het diploma 

is geregistreerd door de South Africa Nursing council te Zuid-Afrika. 

F. In artikel 7 wordt het leesteken aan het slot van onderdeel d gewijzigd in een punt en vervallen de onderdelen 

e en f. 

 

Artikel II 

Deze regeling wordt in de Nederlands Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de dag na die 

van de plaatsing. 

 

Rijswijk, 19 januari 1987. 

De staatssecretaris voornoemd, 

D.J.D. Dees. 

 

 


