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De Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandsche Zaken en Landbouw;
Gelet op het bepaalde bij artikel 6 der wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad n°. 702) tot wettelijke bescherming
van het diploma voor ziekenverpleging en op hunne gemeenschappelijke beschikking van 22/31 Maart 1924
(Nederlandsche Staatscourant van 1 April 1924, no. 65);
Hebben goedgevonden:
de bij bovengenoemde beschikking vastgestelde onderscheidingsteekenen uitsluitend te doen gelden voor
verpleegsters en voor verplegers de volgende onderscheidingsteekenen vast te stellen:
voor de bezitters van diploma A: een onderscheidingsteeken van zilver 933/000, voorzien van zilveren
brochesluiting met stalen speld. Het onderscheidngsteeken is cirkelvormig en heeft eene middellijn van 2 c.M.
De voorzijde van het onderscheidingsteeken vertoont een gelijkarmig zilveren kruis, ter hoogte en breedte van
12 m.M., terwijl de breedte van ieder der armen 4 m.M. bedraagt. Dit kruis is aangebracht op een oranje
achtergrond, waarvan de omtrek een cirkel is met eene middellijn van 14 m.M. In den zilveren ring van 3 m.M.
breedte, welke tusschen den buitenrand van het onderscheidingsteeken en den omtrek van het oranje veld open
blijft, leest men de woorden “Ziekenverpleging” rechtsom en “Wet” linksom, zoodat het woord “”Wet” zich
bevindt onder een der armen van het kruis. Deze woorden zijn aaangebracht in groen geëmailleerde letters,
waarvan de hoogte bedraagt 2 m.M., waarvan de buitenste rand zich bevindt op ½ m.M. afstand van den
buitenrand van het onderscheidingsteeken en de binnenste rand op ½ m.M. afstand van den rand van het oranje
veld. Tusschen de “Z” en de “W” en tusschen de “T” en de “G” bevindt zich eene punt, welke de woorden
“Ziekenverpleging” en “Wet” scheidt;
voor de bezitters van het diploma B: een onderscheidingsteeken als voor diploma A, doch met een blauw
geëmailleerd kruis;
voor de bezitters van het diploma A en B: een onderscheidingsteeken als voor diploma A, doch met een
blauw geëmailleerd kruis met witten rand.
’s Gravenhage, 15/22 Mei 1925.
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid,
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
H. Schol jr., l S.-G..
De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw,
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
J.B. Kan.
De Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandsche Zaken en Landbouw maken bekend,
dat zij het onderscheidingsteeken voor verplegers nader hebben vastgesteld in dien zin, dat het de grootte heeft
van een kwartje en bij wijze van knoop op de jas kan worden gedragen; voor verpleegsters blijft het bestaande

insigne gehandhaafd.
De verplegers worden uitgenodigd, voor zoover hun reeds een onderscheidingsteeken is uitgereikt, dit ter
kostelooze inruiling op te zenden, voor zoover betreft het insigne voor diploma A of A en B aan dr. J.Th.
Terburgh, hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid, te ’s Gravenhage, Dr, Kuyperstraat 8, voor zoover het
betreft diploma B aan den inspecteur voor het krankzinnigenwezen H.J. Lubberman, Bachmanstraat 14, ’s
Gravenhage.
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