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Besluit van 2 maart 1993, houdende regeling van de verkrijging van de 
aantekening intensive care verpleging 
 

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. 

enz. 

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 17 februari 

1993, DGVGZ/AGB/BOG, nr. 9210929; 

Gelet op artikel 2 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, 

702) laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 8 juni 1977, Stb. 397; 

 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

Enig artikel 

 

Onderdeel B van het besluit van 21 december 1928, nr. 104 (Stcrt. 253), tot uitvoering van artikel 2 

der Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, 702). komt te luiden: 

 

B. Aantekening intensive care verpleging 

 

1. De geneeskundig hoofdinspecteur stelt op schriftelijk verzoek van een verpleegkundige die in 

het bezit is van een diploma A-verpleegkundige, MBO-V of HBO-V, op dat diploma een aantekening 

intensive care verpleging. 

2. Hiertoe is vereist een bewijsstuk dat wordt uitgereikt aan hen die een opleiding hebben gevolgd 

en de daarbij behorende eindtermen hebben behaald in een door de Minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur erkende instelling overeenkomstig door voornoemde minister 

vastgestelde regels. 

 

Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is belast met de uitvoering van dit besluit, 

dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 

 

's-Gravenhage, 2 maart 1993 

 

Beatrix 

 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 

H. J. Simons 

 



Uitgegeven de drieëntwintigste maart 1993 

 

De Minister van Justitie, 

E.M.H. Hirsch Ballin 

 

 

 



Toelichting 

 

Verpleegkundigen werkzaam op een intensive care afdeling worden sinds begin 1970 door middel van 

huisgebonden opleidingen geschoold. Deze opleidingen verschillen onderling sterk. In de loop der jaren is 

er veelvuldig aangedrongen op een landelijke eenduidigheid door middel van een wettelijke regeling met 

betrekking tot deze vervolgopleidingen, zoals dit al gebruikelijk is voor andere specialistische gebieden 

(de Aantekening Kinderverpleging, de Aantekening Obstetrische en Gynaecologische Verpleging). 

Naar aanleiding van het advies van de Commissie Opleiding Intensieve Verpleging is de Regeling 

opleiding aantekening intensive care verpleging ontwikkeld. De basis voor de aantekening dat de 

opleiding is gevolgd en de bijbehorende eindtermen zijn behaald, dient te worden neergelegd in het 

besluit van 21 december 1928 (Stcrt. 253), zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 22 januari 1988 (Stcrt. 

29). 

 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 

H.J. Simons 

 


