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Besluit van 20 oktober 1978 ingevolge artikel 7 van de Wet van 2 mei 1921, Stb. 702, tot bescherming
van het diploma van verpleegkundige (Besluit inschrijving verpleegkundigen in registers)
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 van 5 oktober 1978, DG
Vgz/MBO, no. 80271;
Gelet op artikel 7 van de Wet van 2 mei 1921, Stb. 702, tot bescherming van het diploma van
verpleegkundige,
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De geneeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid houdt een register aan, ingericht volgens door
Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne te stellen regelen, waarin worden ingeschreven
degenen die overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Wet van 2 mei 1921, Stb. 702, tot bescherming
van het diploma van verpleegkundige, een of meer van de onderstaande diploma's hebben verworven:
– een diploma A-verpleegkundige;
– een met het diploma A-verpleegkundige gelijkgesteld diploma;
– een diploma middelbare beroepsopleiding verpleegkundige;
– een diploma hogere beroepsleiding verpleegkundige.
Artikel 2
De geneeskundige hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid houdt een register aan, ingericht
volgens door Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne te stellen regelen, waarin worden
ingeschreven degenen die overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de in artikel 1 genoemde wet een of
meer van de onderstaande diploma's hebben verworven:
– een diploma B-verpleegkundige;
– een met het diploma B-verpleegkundige gelijkgesteld diploma;
– een diploma Z-verpleegkundige;
– een met het diploma Z-verpleegkundige gelijkgesteld diploma;
– een diploma middelbare beroepsopleiding verpleegkundige;
– een diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige.
Artikel 3
De in de artikelen 1 en 2 bedoelde inschrijving geschiedt door vermelding van:
– de naam, voorna(a)m(en), geboortedatum en -plaats van de verpleegkundige;
– de naam en de plaats van de opleidingsinrichting(en) alsmede van de inrichting waar het examen heeft
plaatsgevonden;
– de datum waarop het examen is afgelegd;
– het registratienummer van het diploma.
Artikel 4
1. Het Besluit van 1 februari 1924, no. 17, wordt ingetrokken.
2. Het register, bedoeld onder 1 onderscheidenlijk 2 van het in het eerste lid genoemd besluit, wordt in het

register, bedoeld in artikel 1 onderscheidenlijk 2 van dit besluit, overgenomen.
Artikel 5
1. Dit besluit kan worden aangehaald als «Besluit inschrijving verpleegkundigen in registers».
2. Het treedt in werking op 1 december 1978.
Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met
de daarbij behorende nota van toelichting, in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Soestdijk, 20 oktober 1978
Juliana
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
E. Veder-Smit
Uitgegeven de achtentwintigste november 1978
De Minister van Justitie,
J. de Ruiter

NOTA VAN TOELICHTING
De wijziging van de wet van 2 mei 1921 (Stb. 702), tot bescherming van het diploma van verpleegkundige, bij
de wet van 8 juni 1977 (Stb. 397) maakt het noodzakelijk dat behalve de reeds bestaande inschrijving van Aen B-verpleegkundigen ook de inschrijving in de registers wordt geregeld van de in de gewijzigde wet nieuw
opgenomen diploma's, te weten het diploma Z-verpleegkundige en de diploma's middelbare en hogere
beroepsopleiding. Met betrekking tot de beide laatstbedoelde diploma's is in het belang van een goede
administratie inschrijving in elk der registers voorzien.
Aangezien het huidige besluit ook op verschillende andere punten is verouderd, is een geheel nieuw besluit
ontworpen.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
E. Veder-Smit

