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10 oktober 1990/nr. 5228845/Directie Algemene Gezondheidszorg en Beroepen i.o./PP
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 1
Het Besluit categorale aanwijzing diploma’s van verpleegkundige (Stcrt. 1989, 152) 1 wordt gewijzigd als
volgt:
A
Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt.
1. Na onderdeel 3 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
3a. het diploma Enfermera dat na 31 december 1961 is behaald in Argentinië en dat geregistreerd is door het
Ministerio de Salad Y Accacion Social in Argentinië;
2. In onderdeel 6 wordt ‘1970’ vervangen door: 1969.
3. Na onderdeel 29a wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
29b. het diploma Registered nurse dat na 31 december 1982 is behaald in China en dat geregistreerd is door
de Volksrepubliek China;
4. In onderdeel 32 wordt ‘1986’ vervangen door: 1985.
5 In onderdeel 39 wordt ‘1979’ vervangen door: 1970.
6. In onderdeel 42 wordt ‘1967’ vervangen door: 1960.
7. Na onderdeel 69a wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
69b. het diploma General nurse dat na 31 december 1987 is behaald in Lesotho en dat geregistreerd is door
de Lesotho Nursing Council;
8. Na onderdeel 74 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
74a. het diploma General nurse dat na 31 december 1987 is behaald in Nigeria en dat geregistreerd is door de
Nursing and Midwifery Council of Nigeria;
9. Na onderdeel 103 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
103a. het diploma Associate in Science Degree dat na 31 december 1981 is behaald in de Verenigde Stalen
van Amerika en dat geregistreerd is door de California Board of Registered Nurses:
B
Artikel 3, onder a, wordt gewijzigd als volgt.
1. in punt 1° wordt tussen ‘52,’ en ‘79’ ingevoegd: 69b.
2. in punt 3° wordt tussen ‘100,’ en ‘108’ ingevoegd: 103a.
3. in punt 4° wordt voor ‘54’ toegevoegd: 29b.
Artikel 2
Dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in
werking met ingang van de tweede dag na die van dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.
De Staatssecretaris voornoemd,
namens deze,
de Directeur Algemene Gezondheidszorg en Beroepen, i.o.
H.R.G. Veldkamp.
1

Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 juli 1990 (Stcrt. 147).

Toelichting
Artikel 1, onder A. Het onderhavige besluit strekt tot wijziging van het Besluit categorale aanwijzing
diploma’s van verpleegkundige (Stcrt. 1989, 152). In dat besluit zijn diploma’s aangewezen waaraan, onder
de in artikel 3 van dat besluit genoemde voorwaarde, dezelfde bevoegdheid wordt verleend als aan de in
artikel 1, tweede lid, van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, 702)
bedoelde diploma’s. Dit betekent dat degenen die in het bezit zijn van een in artikel 2 van voornoemd besluit
aangewezen diploma en die voldoen aan de gestelde voorwaarde bevoegd zijn de titel van verpleegkundige
te voeren alsmede gebruik te maken van het in artikel 6 van de wet bedoelde onderscheidingsteken.
Door de in artikel I, onder a, van het onderhavige besluit opgenomen wijzigingen wordt vorenbedoelde
bevoegdheid (indien voldaan is aan de in artikel 3 gestelde voorwaarde) eveneens verbonden aan de in dat
onderdeel genoemde diploma’s.
Artikel 1, onder B. Door de in dit onderdeel opgenomen wijzigingen wordt bewerkstelligd dat aan het in
artikel 2, onder 29b, 69b en 103a (nieuw), van het Besluit categorale aanwijzing diploma’s van
verpleegkundige genoemde diploma uitsluitend de vorenbedoelde bevoegdheid wordt verbonden indien de
bezitter van dat diploma een verklaring als bedoeld in artikel 3, onder a, van voornoemde besluit overlegt.

