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KONINKLIJK BESLUIT.
14 september 1973, nr. 54
WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ.,
ENZ.
Op voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, DG Vgz/MBO, van 6 september
1973, nr. 39545;
Gelet op artikel 2 van de wet van 2 Mei 1921, Stb. 702, tot wettelijke bescherming van het diploma voor
ziekenverpleging;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
Het Koninklijk besluit van 21 december 1928 nr. 104 (Stcrt. 1928, 253 *) wordt gewijzigd als volgt:
A
Onderdeel D. Aantekening voor wijkverpleging wordt gelezen:
De geneeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid stelt op daartoe strekkend schriftelijk verzoek van
een verpleger of verpleegster, die in het bezit is van diploma A voor ziekenverpleging of van een daarmede
krachtens de wet gelijkgesteld diploma, op dat diploma een aantekening voor wijkverpleging, indien bij het
verzoek wordt overgelegd een diploma van de opleiding voor maatschappelijke gezondheidszorg, richting
algemene gezondheidszorg, waarvan het leerplan is goedgekeurd door Onze Minister van Onderwijs en
Wetenschappen.
B
Na onderdeel D wordt een nieuw onderdeel opgenomen:
E. Aantekening voor sociaal psychiatrische verpleging.
De geneeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid stelt op daartoe strekkend schriftelijk verzoek van
een verpleger of verpleegster, die in het bezit is van diploma B voor ziekenverpleging of van een daarmede
krachtens de wet gelijkgesteld diploma, op dat diploma een aantekening voor sociaal psychiatrische verpleging,
indien bij het verzoek wordt overgelegd een diploma van de opleiding voor maatschappelijke gezondheidszorg,
richting geestelijke gezondheidszorg, waarvan het leerplan is goedgekeurd door Onze Minister van Onderwijs en
Wetenschappen.
Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de
Staatscourant zal worden bekendgemaakt.
Soestdijk, 14 september 1973.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
J.P.M. Hendriks
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