ZITTING 1962—1963 — 6 8 1 9
Wettelijke voorschriften inzake ziekenverzorgers
en ziekenverzorgsters
Amendementen van de heren Van Gelder en Lamberts
ter vervanging van die gedrukt onder nr. 8
Nr. 9
Ingezonden 2 april 1963.

De ondergetekenden dienen de navolgende amendementen

in
I
Artikel 1 wordt gelezen:
Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:
„Onze Minister": Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
II
Artikel 2 wordt gelezen:
Alleen zij, die in het bezit zijn van een overeenkomstig
artikel 3 verworven diploma zijn gerechtigd zich ziekenverzorger of ziekenverzorgster te noemen en gebruik te maken van
het in artikel 4 bedoelde onderscheidingsteken.
III
Artikel 4 wordt gelezen:
Nadat het in artikel 2 bedoelde diploma is verworven, wordt
aan de ziekenverzorger of ziekenverzorgster een onderscheidingsteken uitgereikt, hetwelk van Rijkswege in bruikleen
wordt afgestaan.

IV
De artikelen 5, 6 en 7 vervallen.
V
De artikelen 8, 9, 10, 11 en 12 worden vernummerd tot
onderscheidenlijk 5, 6, 7, 8 en 9.
VI
Het bepaalde in artikel 5 (nieuw), lid 1, onder c, vervalt.
VII
Artikel 7 (nieuw) wordt gelezen:
1. Onze Minister kan aan diploma's voor ziekenverzorging,
welke op het tijdstip van het in werking treden van deze wet
of binnen twee jaren na dit tijdstip zijn verkregen op andere
wijze dan in artikel 3 vermeld, al dan niet onder door hem te
bepalen voorwaarden dezelfde rechtskracht verbinden als aan
het diploma, bedoeld in artikel 2.
2. Onze Minister kan aan personen, die op het tijdstip van
het in werking treden van deze wet op het terrein van de
ziekenverzorging werkzaam zijn en die niet in het bezit zijn
van een diploma voor ziekenverzorging, al dan niet onder
bepaalde voorwaarden toestaan zich ziekenverzorger of ziekenverzorgster te noemen en gebruik te maken van het in artikel 4
bedoelde onderscheidingsteken.
VIII
Artikel 8 (nieuw) wordt gelezen:
1. Onze Minister stelt het model van het in artikel 2 bedoelde diploma en het in artikel 4 bedoelde onderscheidingsteken vast.
2. Hij geeft voorschriften omtrent de uitreiking van het
diploma en het onderscheidingsteken.
VAN GELDER
LAMBERTS.
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