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KONINKLIJK BESLUIT. 

 

15 Aug. 1929 n
o
. 35 

 

 

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., 

ENZ., ENZ. 

 

Op de voordracht van onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 16 Juli 1929, n
o
. 385 C, 

afdeeling Volksgezondheid, en van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 9 Augustus 

1929, n°. 2331, afdeeling Armwezen; 

Gelet op art. 2 van de wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad n°. 702), zooals deze is gewijzigd; 

Gezien Ons besluit van 21 December 1928 n°. 104 (Nederlandsche Staatscourant van 31 December 1928, n°. 

253); 

 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

Ons besluit van 21 December 1928 n°. 104 (Nederlandsche Staatscourant van 31 December 1928, n°. 253) 

aan te vullen met het navolgende: 

 

D. Aanteekening voor wijkverpleging. 

1. De door Onzen Minister aangewezen hoofdinspecteur van de volksgezondheid stelt op daartoe strekkend 

schriftelijk verzoek van eene verpleegster, die in het bezit is van diploma A of van een daarmede krachtens de 

wet gelijkgesteld diploma, op dat diploma eene aanteekening voor wijkverpleging, indien op dat diploma eene 

aanteekening voor kraamverpleging voorkomt, en bij dat verzoek wordt overgelegd een bewijsstuk, dat zij eene 

opleiding heeft gevolgd en een examen heeft afgelegd volgens een door Onzen Minister van Arbeid, Handel en 

Nijverheid vast te stellen programma. 

2. Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid is bevoegd van het bezit der aanteekening voor 

kraamverpleging vrijstelling te verleenen. 

3. De hoofdinspecteur voornoemd stelt op daartoe strekkend schriftelijk verzoek van eene verpleegster, die in 

het bezit is van diploma A of van een daarmede krachtens de wet gelijk gesteld diploma, op dat diploma mede 

eene aanteekening voor wijkverpleging, indien bij het verzoek wordt overgelegd hetzij een vóór 1 September 

1931 verworven diploma, uitgereikt aan haar, die met goed gevolg een examen voor wijkverpleegster hebben 

afgelegd, hetzij een bewijsstuk, waaruit blijkt, dat de verzoekster op den dag van inwerkingtreding van dit besluit 

als wijkverpleegster werkzaam was, en overigens de door Onzen Minister, met de uitvoering van dit besluit 

belast, zoo noodig te stellen nadere voorwaarden zijn vervuld. 

 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in de 

Nederlandsche Staatscourant zal worden geplaatst. 

 

Het Loo, 15 Augustus 1929. 

 

WILHELMINA. 

 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J. Verschuur. 



 

De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

Ruys de Beerenbrouck. 

 

 


