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10 juli 1986/Nr. 402906, Directoraat-generaal van de Volksgezondheid, GBO/VVBO 

 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; 

Gelet op artikel 5 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, 702); 

 

Besluit: 

 

Artikel I 

Artikel 6 van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1986, nr. 111) wordt gewijzigd als volgt: 

A. In onderdeel 17 wordt “1984” vervangen door: 1983, 1984 en 1985. 

B. Na onderdeel 23 wordt toegevoegd: 

26. Het ‘Diplom Krankenpflegeschule’, verkregen na de opleiding tot het diploma Diplom Krankenpflegeschule 

aan het Allgemein Oeffentliches Landeskrankenhaus in Vocklabrukh in Oostenrijk met goed gevolg in 1981 te 

hebben afgesloten en voor zover dat diploma is ingeschreven in het register van de Republiek oostenrijk. 

21. Het diploma ‘Escuela de Ayudante Technico Sanitario’, verkregen na de opleiding tot het diploma Escuela 

de Ayudante Technico Sanitario aan de Escuela de Ayudante Technico Sanitario des Hospital General in Spanje 

met goed gevolg in 1970 te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door het Colegio 

Official de Ayudantes Technicos Sanitarios in Spanje. 

28. Het diploma ‘Nurse-Section B’, verkregen na de opleiding tot het diploma Nurse-Section B aan het Rubya 

Hospital te Bukoba in Tanzania met goed gevolg in 1981 te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is 

geregistreerd door de Nurses and Midwives Council in Tanzania. 

29. Het diploma ‘Zeugnis Krankenpflegeprüfung’, verkregen na de opleiding tot het diploma ‘Zeugnis 

Krankenpflegeprüfung’ aan het Stedelijk Ziekenhuis Gütersloh in West-Duitsland met goed gevolg in 1984 te 

hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd in West-Duitsland, onder de voorwaarden dat: 

30. Het diploma ‘Krankenschwester’, verkregen na de opleiding aan het Sophienkrankenhaus te Weimar in Oost-

Duitsland met goed gevolg in 1980 te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door de Rat 

der Stadt Weimar, Abteilung Gesundheit und Socialwesen in Oost-Duitsland, onder de voorwaarde dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen op full-time basis 

van twee maanden op een kinderafdeling; 

b. de binnen voornoemde afdeling benodigde vaardigheden zijn afgetekend in het in artikel 2, onder b, bedoelde 

Overzicht Praktische Opleiding (OPO); 

c. een verslag is gemaakt met betrekking tot de verpleging van een patiënt op voornoemde afdeling en het 

verslag met ten minste een voldoende is beoordeeld; 

d. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

31. Het diploma 'Prüfungszeugnis Kinderkrankenpflege’, verkregen na de opleiding tot het diploma 

Prüfungszeugnis Kinderkrankenpflege aan het Evangelisches Krankenhaus te Oberhausen in West-Duitsland met 

goed gevolg in 1985 te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door de Stadt Oberhausen 

in West-Duitsland onder de voorwaarden dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen op full-time basis 

van: 

- zes maanden op een afdeling snijdende specialismen voor volwassenen; 

- zes maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen voor volwassenen; 

b. de binnen genoemde afdelingen benodigde vaardigheden zijn afgetekend in het in artikel 2, onder b, bedoelde 

Overzicht Praktische Opleiding (OPO); 

c. twee verslagen zijn gemaakt met betrekking tot de verpleging van een patiënt op een afdeling snijdende 



specialismen voor volwassenen en een van een patiënt op een afdeling niet-snijdende specialismen voor 

volwassenen, en ieder verslag met ten minste een voldoende is beoordeeld; 

d. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

32. Het diploma 'Nursing’, verkregen na de opleiding tot het diploma ‘Nursing’ aan het Fanshaw College 

Applied Arts and Technology in London in Ontario, Canada met goed gevolg in 1981 te hebben afgesloten, 

rechtgevend op de titel ‘Registered Nurse’, en voor zover dat diploma is geregistreerd door het College of 

Nurses of Ontario, Canada onder de voorwaarden dat: 

33. Het diploma 'Nursing’, verkregen na de opleiding tot het diploma ‘Nursing’ aan het Humber College Applied 

Arts and Technology in Rexdale in Ontario, Canada met goed gevolg in 1982 te hebben afgesloten, rechtgevend 

op de titel ‘Registered Nurse’, en voor zover dat diploma is geregistreerd door het College of Nurses of Ontario, 

Canada onder de voorwaarden dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding A-verpleegkundige een stage is gelopen op full-time basis 

van: 

- vier maanden op een afdeling snijdende specialismen; 

- vier maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen; 

- twee maanden op een verloskundige afdeling; 

- twee maanden op een kinderafdeling; 

b. de binnen voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde Overzicht 

Praktische Opleiding (OPO) zijn afgetekend; 

c. twee verslagen zijn gemaakt met betrekking tot de verpleging van een patiënt op twee van de vier genoemde 

afdelingen en ieder verslag met ten minste een voldoende is beoordeeld; 

d. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

34. Het diploma 'Krankenpflegeschule’, verkregen na de opleiding tot het diploma 'Krankenpflegeschule’ aan het 

Allgemeine Krankenpflegeschule Krankenhaus d. Barmherzigen Schestern te Linz in Oostenrijk met goed 

gevolg in 1969 te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door de Republiek Oostenrijk, 

onder de voorwaarden: 

a. Een verklaring van het land van herkomst is overgelegd, waarin wordt bevestigd dat de betrokkene de 

werkzaamheden van verantwoordelijk algemeen verpleegkundige gedurende ten minste drie jaren tijdens de vijf 

jaren die aan de afgifte van de verklaring voorafgingen daadwerkelijk en op wettige wijze heeft verricht; 

b. de bijscholingscursus van de Landelijke Werkgroep Scholing en Wederinschakeling in ziekenhuizen voor A-

verpleegkundige is gevolgd. 

 

Artikel II 

Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de dag na die 

van de plaatsing. 

 

Rijswijk, 10 juli 1986. 

De staatssecretaris voornoemd, 

J.P. van der Reijden. 

 

 


