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4 September 1929
Opleiding en examen wijkverpleging.
De Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandsche Zaken en Landbouw;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 Augustus 1929 no. 35 (Nederlandsche Staatscourant van 23/24
Augustus 1929, no. 164);
Heeft goedgevonden:
vast te stellen de navolgende voorwaarden voor de opleiding en het examen in de wijkverpleging.
Art. 1. De opleiding tot het verkrijgen van de aanteekening voor wijkverpleging geschiedt door middel van
cursussen, uitgaande van zedelijke lichamen, die daartoe de goedkeuring behoeven van den Minister van Arbeid,
Handel en Nijverheid, bij welke cursussen het in deze voorwaarden vastgestelde programma gevolgd wordt.
Art. 2. Om aan de opleiding te kunnen deelnemen, moeten de deelneemsters in het bezit zijn van een in het
Rijksregister ingeschreven diploma A, of van een daarmede gelijkgesteld diploma, voorzien van de aanteekening
voor kraamverpleging, behoudens vrijstelling op grond van het bepaalde onder D 2 van het Koninklijk besluit
van 15 Augustus 1929 n°. 35 (Nederlandsche Staatscourant van 23/24 Augustus 1929, no. 164) en van een
bewijsstuk, waaruit blijkt, dat zij gedurende den tijd van zes maanden in eene erkende inrichting voor
geesteszieken in de verpleging zijn werkzaam geweest. Van het bepaalde in deze voorwaarde, voor zooveel zij
het bewijsstuk betreft, kan, onder goedkeuring van den Minister en onder zoo noodig door dezen te stellen
voorwaarden worden afgeweken.
Art. 3. De opleiding duurt ten minste een jaar en bestaat uit een theoretisch en een practisch gedeelte.
Art. 4. Voor het theoretisch gedeelte wordt vereischt, het volgen van een volledigen cursus in de
wijkverpleging, welke ten minste een half jaar duurt.
Op den theoretischen cursus mogen alleen de leerlingen geplaatst worden, welke ook de practijk-opleiding
kunnen ontvangen.
Art. 5. Het theoretisch gedeelte omvat de beginselen van de volgende vakken:
1. gezondheidsleer: voeding, woning-. kleeding, individueele hygiëne;
2. bacteriologie, epidemiologie. immuniteitsleer, desinfectie;
3. hygiënische wetgeving (Gezondheidswet, Besmettelijke-ziektenwet, Warenwet, Vleeschkeuringswet,
enz.);
4. sociale verhoudingen en sociale wetgeving (Maatschappelijk Hulpbetoon, Armenwet, Invaliditeitswet,
Ongevallenwetten, Ziektewet, Arbeidswet, Kinderwetten, Woningwet, Krankzinnigenwet, Drankwet, enz.);
5. organisatie van de verpleging (geschiedkundige ontwikkeling, wettelijke regeling, landelijke
vereenigingen, provinciale vereenigingen, plaatselijke vereenigingen, gemeentelijke geneeskundige en
gezondheidsdiensten);
6. wijkverpleging (beroepsethiek, verschil in ziekenhuis- en wijkverpleging, techniek wijkverpleging,
inrichting, onderhoud en administratie van het magazijn voor verplegingsartikelen, ziekenvervoer,
polikliniekdienst, eerste hulp bij ongelukken);
7. sociale hygiëne. (Hierbij moet het onderwijs in de prophylaxe steunen op kennis van de vooraf herhaalde

pathologie):
a.. zuigelingen- en kleuterbescherming;
b. tuberculosebestrijding;
c. bestrijding van geslachtsziekten, prostitutie;
d. alcoholisme;.
e. geneeskundig schooltoezicht, kinderuitzending;
f. verpleging van geesteszieken, tenzij tijdens de practische werkzaamheid in eene inrichting voor
geesteszieken een afgesloten cursus gevolgd wordt; verzorging van en maatschappelijk werk voor lichamelijk en
geestelijk zieken en abnormalen (doofstommen, blinden, imbecielen);
g. bevolkingsvraagstuk.
Art. 6. Voor de practische opleiding, die, zoo mogelijk, één of meer maanden op het platteland moet plaats
hebben, wordt vereischt:
a. 2 maanden practische inleiding in het wijkwerk en werken aan een door den Minister van Arbeid. Handel
en Nijverheid goedgekeurd consultatie-bureau voor tuberculosebestrijding;
b. eene maand werken aan een door den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid goedgekeurd
consultatiebureau voor zuigelingen;
c. 1 maand werken met den schoolarts.
Bij deze termijnen wordt met eene maand gelijkgesteld een getal van 28 dagen.
Art. 7. De lessen worden zooveel mogelijk gegeven door leeraren, die in het onderdeel, waarin zij lesgeven,
als specialiteit werkzaam zijn.
Art. 8. Na afloop van elken cursus wordt examen afgenomen. Om tot dit examen te worden toegelaten, wordt
vereischt het overleggen aan den voorzitter van de examencommissie van:
a. de stukken, die ingevolge art. 2 noodig zijn om aan de opleiding te kunnen deelnemen;
b. eene schriftelijke verklaring, dat de candidaat den theoretischen en practischen cursus geregeld gevolgd
heeft;
c. eene verklaring van de leiders van de consultatie-bureaux voor tuberculosebestrijding en voor zuigelingen,
dat de candidaat aan de voorschriften betreffende hare werkzaamheid aan deze inrichtingen heeft voldaan, en
eene verklaring van den schoolarts nopens hare werkzaamheid met dezen.
Elk der verklaringen moet vergezeld zijn van een cijfer, dat de practische kennis, die de candidaat heeft
verworven, aanduidt en bij de vaststelling waarvan gebruik is gemaakt van de schaal 0 tot en met 5.
Art. 9. De regeling van het examen, het vaststellen van dag, uur en plaats, geschiedt door de organisatie, van
welke de opleiding uitgaat.
Aan den hoofdinspecteur van de volksgezondheid voor de besmettelijke ziekten en aan den hoofdinspecteur
van de volksgezondheid voor de hygiëne van het kind, de tuberculosebestrijding en de bestrijding van
geslachtziekten, wordt ten minste 14 dagen van te voren mededeeling gedaan van dag, plaats en uur van het
examen.
Deze hoofdinspecteurs hebben recht van toegang tot de examens.
Art. 10. Het examen wordt afgenomen door de docenten van den theoretischen cursus, in tegenwoordigheid
van een deskundigen gedelegeerde van de Regeering; indien een vak van den cursus is gegeven door eene andere
organisatie dan het lichaam, waarvan de opleiding uitgaat, dan kan een vertegenwoordiger van die organisatie
het examen voor dat vak als gedelegeerde van die organisatie bijwonen.
Art. 11. Het examen omvat alle in art. 5. genoemde vakken en wordt deels mondeling, deel schriftelijk

afgenomen.
De onderwerpen voor het schriftelijk gedeelte worden door de inspectie van de volksgezondheid opgegeven.
Het mondeling gedeelte duurt ten minste een uur.
Art. 12. Bij de beoordeeling van de kennis van de candidaat wordt gebruik gemaakt van de volgende cijfers:
0 = zeer slecht;
1 = slecht;
2 = onvoldoende;
3 = voldoende;
4 = goed;
5 = zeer goed.
Art. 13. Voor elk der vakken, genoemd in art. 5, onder 1 tot 7, en 8, a tot f, wordt door den examinator één
cijfer gegeven.
Om te slagen, mag het gemiddelde der behaalde cijfers niet lager dan 3 zijn, terwijl bovendien slechts voor 3
vakken een cijfer lager dan 3 mag behaald zijn.
Het gemiddelde cijfer, behaald voor de vakken, genoemd in art. 5, onder 7, a., b en e, mag in geen geval
lager zijn dan 3.
Art. 14. Afwijzing wegens onvoldoend examen geschiedt voor een door de commissie, in overleg met den
Regeeringsdeskundige, vast te stellen termijn, doch voor niet langer dan één jaar.
Wordt de candidaat afgewezen wegens onvoldoende kennis van één der vakken, genoemd in art. 5, onder 7,
a, b en e, wordt een termijn vastgesteld, waarna het examen in dat vak herhaald zal worden.
Bij verschil van meening omtrent het al of niet voldoende van een examen van een candidaat tusschen den
Regeeringsdeskundige en de examinatoren beslist de eerstgenoemde.
Art. 15. Wanneer het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt hiervan aan de geslaagde een bewijsstuk
uitgereikt.
Art. 16. De hoofdinspecteur van de volksgezondheid belast met de zaken, rakende de hygiëne van het kind,
en betreffende de bestrijding van de tuberculose en van geslachtsziekten, stelt de aanteekening voor
wijkverpleging op het diploma.
Van het verleenen der aanteekening wordt door hem telkens kennis gegeven aan den hoofdinspecteur voor de
volksgezondheid, belast met de handhaving van de wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke ziekten,
welke de aanteekening inschrijft in het Rijksregister.
Art. 17. De kosten voor het examen bedragen f 10, voor welk bedrag het examen niet meer dan eenmaal
herhaald kan worden.
’s Gravenhage, 4 September 1929.
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal
A.L. Scholtens.

