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WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE OPLEIDING 

EN HET EXAMEN IN DE WIJKVERPLEGING 

  

 

15 Augustus 1951 / Afdeling Volksgezondheid I / No. 14085 

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken (Volksgezondheid); 

 

Gelet op het Koninklijk besluit van 21 December 1928, no. 104, Stcrt. 253. tot uitvoering van artikel 2 der wet 

van 2 Mei 1921, Stb. 702, tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging, zoals dit besluit is 

aangevuld en gewijzigd; 

 

Gezien de beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 8 November 1933. Stcrt. 221, waarbij 

voorwaarden voor de opleiding en het examen voor de wijkverpleging zijn vastgesteld, laatstelijk gewijzigd bij 

de beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 19 Juli 1949, Stcrt. 138; 

 

Besluit: 

 

genoemde beschikking van 8 November 1933, Stcrt. 221, te wijzigen als volgt: 

 

A. Artikel 2 wordt gelezen: 

Om aan de opleiding te kunnen deelnemen, moet de leerlinge in het bezit zijn van een haar uitgereikt diploma A 

of daarmede gelijkgesteld diploma, ingeschreven in het in het Koninklijk besluit van 1 Februari 1924, no. 117, 

bedoelde register en voorzien van de aantekening voor kraamverpleging, behoudens vrijstelling hiervan op grond 

van het bepaalde onder D, lid 2, van het Koninklijk besluit van 21 December 1928, no 104, Stcrt. 253. 

 

B. Artikel 5 wordt gelezen: 

Het theoretisch gedeelte omvat de volgende vakken, doch slechts in zoverre als voor een goed begrip van de 

praktijk noodzakelijk is: 

 

I. a. gezondheidsleer; 

 b. bacteriologie; 

 c. hygiënische wetgeving; 

 d. bevolkingsvraagstukken; 

 e.  organisatie der geneeskundige verzorging, voor zover niet te behandelen onder de groepen III tot en 

met VII; 

II. a. maatschappijleer; 

 b. sociale wetgeving; 

III.  wijkverpleging (geschiedenis, gedragsleer, theorie en techniek, administratie); 

IV.  moederschapszorg en kinderhygiëne; 

V.  tuberculosebestrijding; 

VI. a. geestelijke gezondheidszorg (met inbegrip van verzorging van geestelijk zieken en abnormalen, 

krankzinnigenwet; 

 b. psychologie van kind en volwassene; 

VII. a. bestrijding van geslachtsziekten, alcoholisme en prostitutie; 



 b. rheumatiekbestrijding, kankerbestrijding, zorg voor suikerzieken, gebrekkigenzorg, zorg voor ouden 

van dagen. 

 

C. Aan artikel 6 wordt toegevoegd: 

De geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van 

één der onder a tot en met d gestelde eisen. 

D. In artikel 7, tweede lid, onder c, wordt in plaats van “een verklaring van den schoolarts” gelezen: alsmede een 

overeenkomstige verklaring van de schoolarts; de punt aan het slot van het gestelde onder c wordt vervangen 

door een komma, gevolgd door de woorden: een en ander voor zover aan de candidate geen ontheffing, als 

bedoeld in artikel 6, is verleend. 

 

Artikel 7, vierde lid, wordt gelezen: 

Ontbreekt één van de volgens c vereiste verklaringen, dan mag na voldoend examen aan de geslaagde het in 

artikel 14 genoemde bewijsstuk niet worden uitgereikt dan nadat deze verklaring aan de voorzitter der 

examencommissie is overgelegd. Indien meer dan één verklaring ontbreekt, wordt de toelating tot het examen 

geweigerd, tenzij de geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid toestemming verleent om ook in dit 

geval de ontbrekende verklaringen na voldoend examen aan de voorzitter over te leggen. 

 

E. Artikel 8, vierde lid, wordt gelezen: 

De geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid of zijn vertegenwoordiger en de desbetreffende 

geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid hebben het recht de examens bij te wonen. 

 

F. Artikel 10 wordt gelezen: 

Het examen wordt mondeling afgenomen en duurt voor elk der in artikel 5 onder I tot en met VII genoemde 

groepen vijftien minuten. 

Per groep wordt de candidate bij voorkeur door één, doch ten hoogste door twee examinatoren ondervraagd, met 

dien verstande dat het examen in groep V bij voorkeur door twee examinatoren wordt afgenomen. 

 

G. In artikel 12, eerste lid, worden de woorden “vakken” en “vak” onderscheidenlijk gewijzigd in “groepen” en 

“groep”. 

 

Artikel 12, tweede lid, wordt gelezen: 

Om te kunnen slagen, moet, na eventueel herexamen, als bedoeld in artikel 13, het gemiddelde der examencijfers 

6 of hoger zijn, zonder dat voor meer dan één groep een lager cijfer dan 6 is verkregen. 

De candidate, die voor meer dan twee groepen een lager cijfer dan 6 heeft verkregen, wordt af gewezen. 

 

H. Artikel 13 wordt gelezen: 

De examencommissie kan in overleg met de Regeringsdeskundige ten opzichte van een candidate, die in één of 

twee groepen een lager cijfer dan 6 heeft verkregen, besluiten tot een herexamen voor één of twee van die 

groepen, bij welk besluit tevens bepaald wordt na welke tijd dit herexamen zal worden afgenomen. 

 

's-Gravenhage, 15 Augustus 1951. 

 

De Staatssecretaris voornoemd, 

P. Muntendam. 

 

 


