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Opleiding en examen kraamverpleging.
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid;
Gelet op het Koninklijk besluit van 21 December 1928 no. 104 (Nederlandsche Staatscourant van 31
December 1928, no. 253);
Heeft goedgevonden:
ter uitvoering van het bepaalde onder A 1 van genoemd Koninklijk besluit, het navolgende te bepalen:
Art. 1. 1. Als opleidingsinrichting voor het verkrijgen van de aanteekening voor kraamverpleging, bedoeld in
bovenbedoeld Koninklijk besluit,. kunnen door den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid op tot dien
Minister gericht verzoek worden aangewezen:
a. kraaminrichtingen of kraamafdeelingen van erkende algemeene ziekenhuizen, waar eene verloskundige
afdeeling regelmatig in gebruik is. Dit regelmatig gebruik zal gerekend worden te bestaan bij een aantal
verlossingen in die inrichting van ten minste 60 per jaar;
b. erkende algemeene ziekenhuizen, waar de leiding van de verpleging der verloskundige patiënten in handen
is van den geneesheer of van de vroedvrouw, die tevens den theoretischen cursus aan de leerlingkraamverpleegsters geeft, en waarin het aantal verlossingen ten minste 20 in een tijdsverloop van ten hoogste 2
jaar bedraagt.
2. Van de voorwaarde, gesteld in het vorige lid onder b, voor zooveel daarin is bepaald, dat hij of zij, in wier
handen de leiding is, tevens den theoretischen cursus geeft, kan worden afgeweken, indien en voor zoover, ter
beoordeeling van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, afwijking zonder schade voor de opleiding
mogelijk is.
3. De erkenning kan worden ingetrokken, indien het aantal verlossingen, over 2 jaar gerekend, beneden de in
het eerste lid genoemde aantallen gedaald is.
Art. 2. De voorwaarden, waaronder de erkenning geschiedt, zijn de volgende:
a. in de inrichting wordt door of vanwege de directie voor eene geregelde theoretische en practische
opleiding der kraamverpleegsters zorg gedragen;
b. de opleiding wordt gegeven door een of meer aan de inrichting verbonden geneeskundigen, in het
bijzonder bekend met de kraamverpleging, behoudens het bepaalde in art. 1, lid 2, of door een of meer
vroedvrouwen en door een of meer verpleegsters, die in het bezit zijn van een diploma A, of een daarmede
gelijkgesteld diploma, met aanteekening voor kraamverpleging;
c. het onderwijs moet voldoen aan de in art. 3 van deze beschikking gestelde eischen;
d. het aantal in opleiding te nemen verpleegsters mag niet grooter zijn dan het aantal verpleegsters, dat
overeenkomstig het bepaalde in art. 3, lid 3 en 5, opleiding kan ontvangen;
e. met betrekking tot het aantal verlossingen kan de betrokken inspecteur van de volksgezondheid
overlegging eischen van een staat waarop nominatief vermeld zijn de in het laatste jaar in de inrichting verrichte
verlossingen.
Art. 3. 1. Het onderwijs aan de erkende opleidingsinrichting omvat eene theoretische en eene practische
opleiding.
2. Voor de theoretische opleiding wordt geëischt het voldoen van een volledigen cursus in kraamverpleging.

De toelating tot dezen cursus wordt ten hoogste 4 maal per jaar opengesteld.
3. De leerling-kraamverpleegsters in de inrichtingen, bedoeld in art. 1, onder a, moeten ten minste 20
verlossingen bijwonen en 20 kraamvrouwen en zuigelingen verpleegd hebben. Deze 20 verlossingen kunnen bij
de opleiding voor 2 verpleegsters dienen.
4. De leerlingen moeten ten minste 6 maanden werken in de verloskundige afdeeling in engeren zin.
5. De leerling-kraamvrouwverpleegsters in de inrichtingen in art. 1, onder b, moeten ten minste 20
verlossingen bijwonen en 20 kraamvrouwen en zuigelingen verpleegd hebben in een tijdsverloop van ten
hoogste 2 jaar. Deze 20 verlossingen kunnen slechts dienen voor 1 leerling-verpleegster.
6. In de inrichting worden lijsten aangehouden, waaruit voor iedere leerling blijkt bij welke verl0ssingen zij
aanwezig is geweest en gedurende welke dagen en uren zij werkzaam was in de verloskundige afdeeling in
engeren zin, of, voor zoover betreft inrichtingen, bedoeld onder art. 1, onder 1, b, bij kraamvrouwen en
zuigelingen.
7. Met betrekking tot het aantal verlossingen kan de betreffende inspecteur van de volksgezondheid
overlegging eischen van een staat, waarop nominatief vermeld zijn de in het laatste jaar in de inrichting verrichte
verlossingen.
Art. 4. 1. Om tot het examen ter verkrijging van het bewijsstuk, bedoeld onder A, 1, van bovengenoemd
Koninklijk besluit te worden toegelaten, wordt vereischt:
a. het overleggen, van een in het Rijksregister ingeschreven diploma A;
b. eene verklaring van de directie der opleidingsinrichting, dat de candidate eene volledige opleiding, bedoeld
in art. 3 van deze beschikking, heeft gevolgd;
c. eene verklaring van de directie der opleidingsinrichting, waaruit blijkt, dat de candidate zich met ijver en
toewijding op de verpleging van kraamvrouwen en pasgeborenen heeft toegelegd en daarin voldoende practische
ervaring heeft verkregen.
2. Het diploma en beide verklaringen worden aan den betrokken inspecteur van de volksgezondheid
toegezonden.
Art. 5. Zij, die eene opleiding hebben gevolgd, welke overeenkomt met de eischen van deze beschikking,
worden door de directie van de opleidingsinrichting tot het examen toegelaten, nadat bericht is ontvangen van
den betrokken inspecteur van de volksgezondheid, dat de bescheiden, bedoeld in art. 4 van deze beschikking,
door hem zijn ontvangen en de overeenkomstig art. 8 verschuldigde examengelden zijn gestort.
Art. 6. Het examen wordt afgenomen en het bewijsstuk uitgereikt door eene commissie, samengesteld uit
minstens 2 deskundigen, aan de opleiding in de inrichting verbonden, en één deskundige, door den Minister van.
Arbeid, Handel en Nijverheid aan te wijzen. De Minister is bevoegd te bepalen,dat in deze commissie ook zitting
hebben één of meer deskundigen, verbonden aan andere opleidingsinrichtingen. De hoofdinspecteur en de
betrokken inspecteur van de volksgezondheid hebben het recht het examen bij te wonen.
Art. 7. 1. De regeling der examens geschiedt door de directie van de opleidingsinrichting in overleg met de
commissie, bedoeld in art. 6 van deze beschikking. De voltallige commissie is bij het geheele examen
tegenwoordig.
2. De examens worden ten hoogste viermaal per jaar afgenomen, met eene tusschenruimte van 3 maanden.
3. De examens duren in den regel niet langer dan een half uur; zij zijn mondeling en omvatten de
onderwerpen, die op den cursus worden behandeld en welke zijn verdeeld in de volgende 2 groepen:
a. eenige, elementaire begrippen betreffende de normale zwangerschap, verlossing en kraambed, kennis van
de belangrijkste daarbij voorkomende afwijkingen, alsmede van de verpleging van zwangeren, kraamvrouwen en
pasgeborenen;
b. de door eene verpleegster te verleenen hulp bij eene verlossing.

Art. 8. 1. Bij de beoordeling 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,
voor elk van de 2 in art. 7 van deze beschikking genoemde groepen.
2. Het gemiddelde bepaalt het eindcijfer, dat niet lager mag zijn dan 3, om te slagen. Geen cijfer mag lager
zijn dan 2.
3. Bij verschil van meening omtrent het verleenen van het bewijsstuk tusschen den Regeeringsdeskundige en
de overige deskundigen, bedoeld in art. 6 van deze beschikking, wordt de beslissing aan eerstgenoemde
overgelaten.
4. Afwijzing wegens onvoldoend examen geschiedt voor een half jaar.
5. Vanwege de opleidingsinrichting wordt gezorgd, dat zoowel voor de opleiding als voor de examens de
noodige leermiddelen, lokalen, enz. beschikbaar gesteld worden.
6. De kosten van het examen bedragen f 10, voor welk bedrag het examen niet meer dan eenmaal kan
herhaald worden. Het verschuldigde examengeld wordt vóór het examen gestort bij den betrokken inspecteur van
de volksgezondheid.
Art. 9. De Regeeringsdeskundigen zijn geneeskundigen, in het bijzonder bekend met de kraamverpleging.
’s Gravenhage, 15 Januari 1929.
De Minister voornoemd.
J. R. Slotemaker de Bruine.

