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11 april 1991/nr. AGB/BOG-21423/Directie Algemene Gezondheidszorg en Beroepen
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
Het Besluit categorale aanwijzing diploma’s van verpleegkundige (Stcrt. 1989, 152) 1, wordt gewijzigd als
volgt: A
Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt.
1. In onderdeel 29b wordt ‘1982’ vervangen door: 1980.
2. Na onderdeel 45a wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
45b. het diploma Health Assistent Nurse dat na 31 december 1985 is behaald in Ethiopië en geregistreerd is
door het Ministerie van Gezondheid en Ethiopië;
3. Na onderdeel 54b wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
54c. het diploma Perewatan Umun dat na 31 december 1982 is behaald in Indonesië en geregistreerd is door
het Departement Kesehaten in Indonesië;
4. In onderdeel 73 wordt ‘1968’ vervangen door: 1961.
5. Onderdeel 75 komt te luiden:
75. het diploma Sykepleier dat na 31 december 1964 is behaald in Noorwegen en geregistreerd is door het
Socialdepartementet in Noorwegen;
6. Onderdeel 76 komt te luiden:
76. het diploma Psykriatrik Sykepleier dat na 31 december 1986 is behaald in Noorwegen en geregistreerd is
door het Socialdepartementet in Noorwegen;
7. Na onderdeel 82a wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
82b. het diploma Asistent medical de pediatrie dat na 31 december 1961 is behaald in Roemenië en dat
geregistreerd is door het Ministerie van Gezondheid en Sociale voorzieningen in Roemenië;
H. Na onderdeel 83 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
83a. het diploma Midwife dat na 31 december 1965 is behaald in de Sovjet Unie en dat geregistreerd is door
het Ministerie van Volksgezondheid M.S.S.R.;
9. In onderdeel 85 wordt ‘1982’ vervangen door: 1979.
10. Na onderdeel 117 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
117a. het diploma Registered Professional Nurse dat na 31 december 1966 is behaald in de Verenigde Staten
van Amerika te zamen met het diploma Bachelor of Science in Nursing dat na 31 december 1969 doch voor
1 januari 1982 is behaald in de Verenigde Staten van Amerika, mits beide diploma’s zijn geregistreerd door
de Board of Nursing New York (USA);
11. In onderdeel 123a wordt ‘1982’ vervangen door: 1978.
12. Na onderdeel 127 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
127a. het diploma Gradué en sciences infirmières orientation Neuropsychiatry dat na 31 december 1978 is
behaald in Zaïre en dat geregistreerd is door het Ministère de l’Education National;
13. Na onderdeel 133 wordt een tweetal onderdelen toegevoegd, luidende:
133a. het diploma Baccalaureus in Verpleegkunde dat na 31 december 1987 is behaald in Zuid-Afrika en
geregistreerd is door de South African Nursing Council;
133b. het diploma Algemene-, Psigiatriese, en Gemeenskapsverpleegkundige en vroedvrou dat na 31
december 1990 is behaald in Zuid-Afrika en dat geregistreerd is door de South African Nursing Council;
14 In onderdeel 137 wordt tussen ‘krankenpflege’ en ‘dat’ ingevoegd: /D’Infirmière en Soins Généraux.

B
Artikel 3, onder a, wordt gewijzigd als volgt:
1. In de eerste volzin wordt ‘1° tot en met 16°’ vervangen door ‘1° tot en met 17°’.
2. In punt 6° wordt tussen ‘81 en 92’ gevoegd:, 82b,.
3. In punt 8° wordt voor ‘106’ ingevoegd: 45b,.
4. De punt aan het slot van punt 16° wordt vervangen door puntkomma en na punt 16° wordt punt 17°
toegevoegd, luidende:
17° ingeval het een diploma als bedoeld in artikel 2, onder 127a, betreft:
- 12 maanden op twee verschillende verpleegafdelingen in een psychiatrisch ziekenhuis.
5. In de eerstvolgende volzin wordt ‘1° tot en met 16°’ vervangen door: 1° tot en met 17°.
Artikel II
Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in
werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is
geplaatst.
De Staatssecretaris voornoemd,
Namens deze.
De directeur Algemene Gezondheidszorg en Beroepen.
D.C. Kaasjager, arts.
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Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 oktober 1990 (Stcrt. 201).

Toelichting
Artikel I, onder A. Het onderhavige besluit strekt tot wijziging van het Besluit categorale aanwijzing
diploma’s van verpleegkundige (Stcrt. 1989, 152). In dat besluit zijn diploma’s aangewezen die, onder de in
artikel 3 van dat besluit genoemde voorwaarde, dezelfde bevoegdheid geven als de in artikel 1, tweede lid,
van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, 702) bedoelde diploma’s. Dit
betekent dat degenen die in het bezit zijn van een in artikel 2 van voornoemd besluit aangewezen diploma en
die voldoen aan de gestelde voorwaarde, bevoegd zijn de titel van verpleegkundige te voeren alsmede
gebruik te maken van het in artikel 6 van de wet bedoelde onderscheidingsteken.
Door de in artikel 1, onder A, van de onderhavige regeling opgenomen wijzigingen wordt vorenbedoelde
bevoegdheid (indien voldaan is aan de in artikel 3 gestelde voorwaarde) eveneens verbonden aan de in dat
onderdeel genoemde diploma’s.
Artikel I, onder B. Door de in dit onderdeel opgenomen wijzigingen wordt bewerkstelligd dat aan het in
artikel 2 van het Besluit categorale aanwijzing diploma’s van verpleegkundige genoemde diploma
uitsluitend de vorenbedoelde bevoegdheid wordt verbonden indien de bezitter van dat diploma een
verklaring als bedoeld in artikel 3, onder a, van voornoemd besluit overlegd.

