Staatscourant 1967, 75, pag. 4
29 maart 1967 / Nr. 124066 / Directoraat-Generaal voor de Gezondheidszorg / Hoofdafdeling Medische
Beroepen en Opleidingen
MODEL DIPLOMA A VOOR ZIEKENVERPLEGING.
De Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Gelet op artikel 4, tweede lid, van de wet van 2 Mei 1921, Stb. 702, tot wettelijke bescherming van het diploma
voor ziekenverpleging,
Besluit,
ten behoeve van de leerling-verplegenden, die met goed gevolg de opleiding voor het diploma A voor
ziekenverpleging ingevolge de Regeling opleiding verplegenden diploma A, Stcrt. 1966, 200, hebben beëindigd,
wordt het volgende diploma vastgesteld:
DIPLOMA A
Volgens de Regeling opleiding verplegenden diploma A (Nederlandse Staatscourant van 14 oktober 1966, nr.
200).
De Commissie, benoemd tot het afnemen van het examen, overeenkomstig artikel 4 der wet van de 2de mei 1921
tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging (Stb. 702), verklaart dat
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
geboren op ………………………………………………………… te ………………………………………….
die haar/zijn opleiding heeft ontvangen in de ziekeninrichting ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……
met goed gevolg het examen in de gewone ziekenverpleging heeft afgelegd.
Krachtens artikel 6 van de genoemde wet heeft de commissie haar/hem tegelijk met het onderscheidingsteken,
dat van het nummer …………….. is voorzien, dit diploma uitgereikt, dat haar/hem de bevoegdheid geeft de
titel van verpleegster/verpleger te voeren.
De geëxamineerde heeft ten overstaan van de commissie de volgende belofte afgelegd: Ik beloof geheim te
zullen houden al wat mij bij de uitoefening van het beroep van verpleegster/verpleger als geheim is toevertrouwd
of te mijner kennis is gekomen.
…………………………………………….. 19....
De commissie:

Benoemd door de Minister:

Verbonden aan de inrichting

Handtekening van de geëxamineerde:

N.B. Bij overlijden van de gediplomeerde zijn de erfgenamen verplicht binnen een maand na het overlijden het
onderscheidingsteken te doen toekomen aan de geneeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid te
Leidschendam. Men wordt verzocht tevens het diploma in te zenden.
Leidschendam, 29 maart 1967.
De Minister voornoemd,
Namens de Minister,
De directeur-generaal voor de gezondheidszorg,
R.J.H. Kruisinga

