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De ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandsche Zaken en Landbouw;
Gelet op de Wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad n°. 702), tot wettelijke bescherming van het diploma voor
ziekenverpleging;
Gelet op hunne beschikking van 13/17 December 1923, bekendgemaakt in de Nederlandsche Staatscourant
van 31 December 1923, no. 252;
brengen het volgende ter kennis van belanghebbenden:
Erkenning van ziekeninrichtingen als opleidingsinrichtingen voor verplegenden.
a. Inrichtingen, die wenschen op te leiden voor het Diploma A.
De besturen van ziekenhuizen, bedoeld in artikel 1 en het eerste lid van artikel 3 van bovengenoemde
beschikking, die, met inachtneming van de bepalingen dier beschikking, hunne inrichting wenschen erkend te
zien als eene inrichting, waar geheele of gedeeltelijke opleiding wordt gegeven voor het diploma A, kunnen zich,
onder overlegging van de vereischte gegevens, betreffende de voorwaarden, bedoeld in artikel 2 van die
beschikking, zoomede van een exemplaar van de laatste twee jaarverslagen van hunne inrichting, aanmelden bij
den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid.
De besturen van andere kleinere ziekeninrichtingen, speciale klinieken of kinderziekenhuizen in het binnenof buitenland, die, op grond van het bepaalde in het laatste lid van artikel 3 van genoemde beschikking,
wenschen te zien goedgekeurd, dat in hunne inrichting een gedeelte der opleiding plaats heeft, kunnen zich
eveneens bij den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid aanmelden, onder overlegging van de gegevens,
waarop hare aanspraken tot het verkrijgen van die goedkeuring gegrond zijn, zoomede van een exemplaar van de
laatste twee jaarverslagen van hunne inrichting.
(Algemeene ziekenhuizen met ten minste 40 bedden en ten minste 14000 verpleegdagen per jaar kunnen door
den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid als opleidingsinrichting worden erkend. Algemeene
ziekenhuizen, die dat aantal bedden en verpleegdagen niet hebben, kunnen voor een gedeelte der opleiding voor
het diploma A in aanmerking komen, mits zij ten minste 25 bedden en ten minste 8000 verpleegdagen hebben.
Voorts kan de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid in ieder bijzonder geval onder door hem te stellen
voorwaarden goedkeuren, dat de gedeeltelijke opleiding plaats heeft in andere kleinere ziekeninrichtingen,
speciale klinieken of kinderziekenhuizen in het binnen- of buitenland.
b. Inrichtingen, die wenschen op te leiden voor het diploma B.
De besturen van gestichten voor krankzinnigen en aanverwante inrichtingen, psychiatrisch-neurologische
klinieken en sanatoria voor zenuwpatiënten, bedoeld in art. 11 en het eerste lid van art. 13 van bovengenoemde
beschikking, die met inachtneming van de bepalingen dier beschikking hun gesticht, inrichting, kliniek of
sanatorium wenschen erkend te zien als eene inrichting, waar geheele of gedeeltelijke opleiding wordt gegeven
voor het diploma B, kunnen zich, onder overlegging van de vereischte gegevens, betreffende de voorwaarden,
bedoeld in art. 12 dier beschikking, zoomede van een exemplaar van de laatste twee jaarverslagen van hunne
inrichting, aanmelden bij den Minister van Binnenlandsche Zaken een Landbouw.
(Gestichten voor krankzinnigen en aanverwante inrichtingen met ten minste 100 bedden en 34000
verpleegdagen per jaar, psychiatrisch-neurologische klinieken en sanatoria voor zenuwpatiënten met ten minste
60 bedden en 20000 verpleegdagen per jaar, kunnen door den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw
als opleidingsinrichting worden erkend. Inrichtingen, die dat aantal bedden en verpleegdagen niet hebben,
kunnen voor een gedeelte der opleiding voor het diploma B in aanmerking komen, mits de gestichten voor

krankzinnigen en aanverwante inrichtingen niet minder dan 70 bedden en ten minste 24000 verpleegdagen en de
psychiatrisch-neurologische klinieken en sanatoria voor zenuwzieken ten minste 40 bedden en 14000 verpleegdagen hebben.)
Diploma’s, die verkregen zijn op andere wijze dan vermeld in artikel 3 der Wet van 2 Mei 1921
(Staatsblad n°. 702).
Volgens artikel 8 der wet kan aan diploma’s, hetzij voor de gewone ziekenverpleging, hetzij voor de
verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen, welke vóór 1 Januari 1926 zijn verkregen op andere wijze dan in
artikel 3 der wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad no. 702) vermeld, dezelfde rechtskracht worden verbonden als aan
overeenkomstige diploma’s, bedoeld in artikel 1 der wet.
Volgens artikel 5 der wet kunnen in het buitenland verkregen diploma’s worden aangewezen, die onder nader
te bepalen voorwaarden mede de in artikel 1 der wet bedoelde bevoegdheid tot het voeren van den titel van
verpleger of verpleegster geven.
Zij, die wenschen, dat aan een reeds afgegeven of vóór 1 Januari 1926 af te geven diploma voor de gewone
ziekenverpleging, dat niet behoort tot de diploma’s, die alreeds zijn aangewezen als diploma’s bedoeld in artikel
8 of artikel 5 der wet 1), alsnog dezelfde rechtskracht of bevoegdheid wordt verbonden als aan een diploma A,
bedoeld in artikel 1 der wet, kunnen zich, onder overlegging van de noodige gegevens, aanmelden bij den
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid.
Zij, die wenschen, dat aan een reeds afgegeven of vóór 1 Januari 1926 af te geven diploma voor de
verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen, dat niet behoort tot de diploma’s, die alreeds zijn aangewezen als
diploma’s bedoeld in artikel 8 of artikel 5 der wet 2), alsnog dezelfde rechtskracht of bevoegdheid wordt
verbonden als aan een diploma B, bedoeld in artikel 1 der wet, kunnen zich, onder overlegging van de noodige
gegevens, aanmelden bij den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw.
’s Gravenhage, 31 Maart 1924.
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid,
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
A.L. Scholtens.
De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw,
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
J.B. Kan.
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) Dit zijn de diploma’s erkend door den Nederlandschen Bond voor ziekenverpleging; de diploma’s
uitgereikt door de examencommissie van Nosokomos; de diploma’s uitgereikt namens den Gereformeerden
Bond van Vereenigingen en Stichtingen van Barmhartigheid in Nederland; de diploma’s uitgereikt door de
examencommissie van de Vereeniging tot bevordering der R.-K. Ziekenverpleging; de diploma’s uitgereikt door
of vanwege het bestuur van het particulier ziekenhuis der Koningin-Emmastichting (Tjikini) te Weltevreden en
de diploma’s uitgereikt door of vanwege het bestuur van het ziekenhuis der R.-K. Vereeniging St. Carolus te
Weltevreden.
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) Dit zijn: de diploma’s uitgereikt door de examencommissie der Nederlandsche Vereeniging voor
Psychiatrie en Neurologie; de diploma’s uitgereikt namens den Gereformeerden Bond van Vereenigingen en
Stichtingen van Barmhartigheid in Nederland en de diploma’s uitgereikt door de examencommissie voor de

Rijkskrankzinnigengestichten.

