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Wettelijke voorschriften inzake ziekenverzorgers
en zlekenverzorgsters
MEMORIE VAN ANTWOORD
(rngczondcn 8 maart 1963)
Nr. 5

Algemeen
De ondergetekende heeft er met voldoening kennis van genomen, dat de vaste Commissie voor de Volksgezondheid de
totstandkoming van wettelijke voorsehriften inzake zickenverzorgers en ziekenverzorgsters van groot belang achtte. Inderdaad neemt de behoefte aan goed opgeleide hulpkrachten in de
verpleging toe. De tot dusver opgeleide ziekenverzorgsters vervullen ook naar de mening van de ondergetekende in de verpleeginrichtingen een bijzonder nuttige taak. De ondergctekende sluit zich gaarne aan bij de hulde, die de commissie
brengt aan de Federatie van Verpleeginrichtingen voor langdurig zieken en de Katholieke Vereniging voor Vcrplcegtehuizen.
In de memorie van toelichting is erop gewezen, dat het gevaar voor een chaotische toestand op het terrein van de opleidingen voor ziekenverzorgsters nog zal toenemen, naarmate
het aantal en de verscheidenheid van deze hulpkrachten en die
van de ongecontroleerde opleidingen toeneemt. Er is dus niet
gezegd, dat thans reeds een chaotische toestand op dit gebied
zou bestaan. De chaotische toestand, waarop gedoeld wordt,
heeft betrekking op de verscheidenheid in opleidingen en niet
zo zeer op het feit, dat tot nu toe in bepaalde gevallen geen
toezicht bestond op de opleiding. Het aantal ongecontroleerde
opleidingen bedraagt momenteel 6; enkele andere zijn onlangs
gestaakt. Het aantal door deze ongecontroleerde opleidingen
uitgereikte diploma's bedraagt tot dusver plm. 50; in 1963
zullen waarschijnlijk rond 100 diploma's worden uitgereikt
door deze opleidingen. Er is nog niet onderzocht of de diploma's van deze opleidingen in aanmerking komen voor aanwijzing krachtens het eerste lid van artikel 10.
Een deel der commissie meende, dat het meer opportuun zou
zijn geweest, indien het gehele probleem van de verpleegstersopleiding aan de orde zou zijn gesteld voordat het onderhavige
wetsontwerp zou zijn ingediend. Dit zou het voordeel hebben
gehad, dat vraagstukken als vooropleiding, toelatingseisen e.d.
in onderlinge samenhang zouden kunnen worden bezien. De
ondergetekende is het met dit deel der commissie eens, dat er
een duidelijke samenhang bestaat tussen de opleiding van verpleegster en die van ziekenverzorgster. In de voorlopige Verplegingsraad worden beide opleidingen dan ook gezamenlijk
bezien. Het afzonderlijk regelen van de opleiding tot ziekenverzorgster naast de bestaande wettelijke regeling van de opleiding tot verpleegster leek derhalve niet bezwaarlijk. Bovendien is een officiële regeling van de ziekenverzorgstersopleiding,
zoals de ondergetekende in de toelichting uiteen heeft gezet,
bepaaldelijk urgent. De ondergetekende vreest niet, dat in de
praktijk bij de toepassing van de wettelijke voorschriften inzake
ziekenverzorgsters telkens lacunes zullen blijken. In de maatregelen tot uitvoering van de voorgestelde wet zullen de vraagstukken, die door een deel der commissie aan de orde zijn
gesteld, zo niet geheel, dan toch grotendeels hun oplossing
vinden.
Enkele leden der commissie vroegen of ook voor de functie
van bejaardenverzorgster en bejaardenhelpster niet reeds verschillende opleidingen bestaan. Deze vraag kan bevestigend
worden beantwoord; de opleiding tot bejaardenverzorgster en
m
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•helpster wordt behartigd door de Nederlandse Federatie voor
Bejaardenzorg. Deze bejaardenverzorgsters ressorteren in de
eerste plaats onder het Ministerie van Maatschappelijk Werk;
een eventuele wettelijke regeling van de opleiding tot dit beroep is dan ook een aangelegenheid van de Minister van
Maatschappelijk Werk. De opleiding lot bejaardenverzorgster
is niel dezelfde als voor de ziekenverzorgster. Weliswaar is de
theorie van de opleiding tot bejaardenverzorgster nagenoeg
gelijk aan die van de opleiding lot ziekenverzorgster. doch het
praktijkgedeelte verschilt, omdat de opleidingen tot bejaardenverzorgsters niet behoeven te worden gegeven in inrichtingen,
die voldoen aan de eisen voor een opleiding tot ziekenverzorgster.
Verscheidene leden vroegen hoe de ondergetekende de verhouding zag tussen de werkzaamheden van enerzijds ziekenverzorgster en anderzijds bejaardenverzorgster. De ondergetekende ziet dit aldus, dat de ziekenverzorgster degene is, die
zich in de eerste plaats bezighoudt met de verzorging, vcrpleging en reactivering van langdurig zieken, al dan niet bejaarden. De bejaardenverzorgster is in de eerste plaats een
kracht in een bejaardentehuis, die de dagelijkse zorg heeft voor
de gezonde bejaarde. Daarnaast heeft zij slechts een beperkte
taak ten aanzien van de verzorging van zieke en invalide bejaarden, die in het tehuis verblijven.
De vraag van een eventueel wettelijke regeling van het beroep van kraamverzorgster vormt reeds een onderwerp van
studie.
Wat de financiering van de opleiding voor ziekenverzorgsters betreft moge worden opgemerkt, dat tot dusver de kosten
van deze opleiding in de verpleegprijs van de opleidingsinrichting zijn opgenomen. Hetzelfde is bij de verpleegstersopleiding
het geval. Het vormt in dit stadium nog een punt van overweging of. en, zo ja. in hoeverre van rijkswege subsidie verleend moet worden.
Vele leden der commissie hebben terecht uit de toelichting
de conclusie getrokken, dat niet slechts verpleeginrichtingen
tot opleidingsinrichtingen kunnen worden aangewezen, doch
ook b.v. algemene ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen
e.d. Echter is niet gedacht aan opleiding in het kader van de
wijkverpleging. Deze leden vroegen op welke wijze bij deze
sterk op de praktijk gerichte opleidingen in zo zeer uiteenlopende milieus gekomen zou kunnen worden tot een uniform
diploma voor ziekenverzorging.
Met deze vele leden acht ook de ondergetekende het noodzakelijk naar uniformiteit in de opleidingen voor ziekenvcrzorging te streven, waardoor de gelijkwaardigheid van de uit
te reiken diploma's gewaarborgd zal zijn. Bij het beschouwen
van de hier opgeworpen vragen moet in het oog worden gehouden, dat de bedoeling van de opleiding van ziekenverzorgsters is het vormen van eenvoudige algemeen georiënteerde
verpleegkundige hulpkrachten, die niet belast zullen worden
met een teveel aan theoretische leerstof, doch waarvan wel het
verwerken van een eenvormige minimum-hoeveelheid aan
leerstof gevraagd mag worden. Dit uniforme minimum aan
theoretische leerstof en aan praktische ervaring, dat krachtens
artikel 3 van het ontwerp door de Minister wordt vastgesteld,
kan zowel in verpleegtehuizen als elders worden gegeven. In
het Academisch Ziekenhuis te Leiden b.v., waar 2 docentenverplegenden een volle dagtaak hebben bij deze opleiding, kan
heel wel een goede ziekenverzorgstersopleiding worden gegeven. waarbij de verschillende vereiste elementen volledig tot
hun recht komen. In het algemeen wordt het mogelijk geacht,
behalve in verpleeginrichtingen, deze opleiding ook te doen
plaatsvinden in grotere verpleegafdelingen van bejaardentehuizen. psychiatrische inrichtingen en sanatoria. In al deze
inrichtingen vindt in toenemende mate ook reactivering plaats,
uiteraard aangepast aan de aard van de afwijkingen van de
daar verpleegde patiënten. Ook in deze, hiervoren genoemde
inrichtingen, bestaat de gelegenheid de leerling-ziekenverzorgster ervaring te geven met chronisch zieken. Zo nodig wordt
voorts per opleiding reeds thans bezien of het doen lopen van
stages in andere inrichtingen nodig is om het verkrijgen van
voldoende ervaring voor de leerlingen te waarborgen.

Behalve in verpleeginrichtingen wordt thans een ziekenverzorgstersopleiding gegeven in:
ei. 7 sanatoria en specifieke klinieken;
b. 2 psychiatrische inrichtingen;
c. 2 ziekenhuizen, waar tevens volledige opleiding voor
diploma A wordt gegeven;
cl. 3 kleine ziekenhuizen zonder opleiding voor diploma A.
Hierbij zijn goede resultaten bereikt ten aanzien van de afbakening van werkterrein tussen ziekenverzorgster, leerlingverplecgster en verpleegster, al moet hieraan worden toegcvoegd dat deze opleidingen nog in ontwikkeling zijn. Voor
zover bekend zijn geen moeilijkheden ontstaan voor wat betreft verwarring van taken en bevoegdheden van ziekenverzorgsters en verpleegsters.
Inderdaad ligt het in het voornemen van de ondergetekende
de beide federaties voor verpleeginrichtingen te betrekken bij
de vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen, welke door deze
wet vereist worden.
Het beleid, dat thans gevolgd wordt door de Geneeskundige
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid ten aanzien van de
opleiding voor ziekenverzorging is gekenmerkt door het hanteren van normen, welke ook zullen passen bij het geven van
formele erkenningen als opleidingsinrichting ingevolge deze
wet. Aangenomen mag dus worden, dat dit beleid in grote
lijnen kan worden voortgezet wanneer het ontwerp wet zal
zijn geworden.
Inderdaad stelt de ondergetekende zich voor in de eerste
plaats verpleeginrichtingen in aanmerking te brengen voor de
aanwijzing als opleidingsinrichting. Wanneer ziekenhuizen,
waarin een opleiding voor het diploma A in ziekenverpleging
plaatsvindt, als opleidingsinrichting worden aangewezen, zullen
heide opleidingen geheel gescheiden moeten worden gegeven.
Ziekenhuizen, die niet opleiden voor ziekenverpleging, kunnen in beginsel ook worden aangewezen als opleidingsinrichting
voor ziekenverzorgsters, mits de inrichting aan de daarvoor te
stellen eisen voldoet. Wanneer de ondergetekende spreekt van
het in de eerste plaats voor opleiding in aanmerking brengen
van verpleeginrichtingen, bedoelt hij daarmede, dat hij verwacht, dat de verpleeginrichtingen in algemene zin heel wel
aan deze eisen zullen voldoen, doch dat het geenszins uitgesloten is, dat blijken zal dat ook in andere inrichtingen opleiding voor ziekenverzorgster kan plaatsvinden. In een verpleeginrichting immers heeft men in het algemeen te maken met
langdurig zieken, waar het verzorgingselement groter is dan in
een ziekenhuis of een andere inrichting; op grond hiervan
wordt voor de opleiding tot ziekenverzorgster de voorkeur gegeven aan verpleeginrichtingen.
De organisaties van verpleeginrichtingen hebben, voor zover
de ondergetekende bekend, zich nimmer uitdrukkelijk uitgesproken tegen het erkennen van andere inrichtingen dan verpleeginrichtingen als opleidingsinrichting. De ondergetekende is
zich volledig bewust van het eigene van het beroep of de functie
van ziekenverzorgster en hij hecht er aan dit eigene veilig te
stellen in het belang van de patiënten. Inderdaad is voor verpleging van langdurig zieken een specifieke instelling nodig,
mede omdat de reactivering bij deze patiënten een belangrijke
rol speelt. Het feit, dat de meeste verpleegsters thans hiervoor
nog niet zijn opgeleid en de sfeer in een ziekenhuis daar ook
minder op is ingesteld, verhindert niet, dat de opleiding van
ziekenverzorgsters, naast en gescheiden van de opleiding van
verpleegsters, mede in ziekenhuizen en andere inrichtingen, niet
zijnde verpleeginrichtingen, kan plaatsvinden. Zoals hierboven
reeds vermeld, vindt immers reactivering van langdurig zieken
in toenemende mate ook in ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen en andere inrichtingen plaats, terwijl eventuele lacunes
in de opleidingsmogelijkheden worden aangevuld door het doen
lopen van stages elders door de leerling-ziekenverzorgsters.
De ondergetekende staat niet op het standpunt, dat een ziekenverzorgster een verpleegster van lagere rang zou zijn. Wanneer een dergelijke visie zou bestaan, zou de ondergetekende
het begrijpelijk vinden, wanneer de organisaties van verpleeginrichtingen daartegen bezwaar zouden hebben. De ziekenver-
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zorgster is een andersoortige hulpkraeht dan de verpleegster.
zakelijk maakt. De hier aan het woord zijnde leden vragen
Zij is bedoeld om het verzorgende deel van de taak van de vernu of dit toezicht dan niet een plaats in de wet behoort te
pleegster geheel of gedeeltelijk over te nemen en zij is door
vinden. De ondergetekende beantwoordt deze vraag ontkenhaar opleiding meer op de verzorging ingesteld dan de vcrpleegnend, omdat hij het toezicht zou willen opnemen in de voorster was. Volledigheidshalve mag worden opgemerkt, dat bij de schriften, die bij de aanwijzing krachtens artikel 5 gegeven
pogingen, die worden gedaan om de opleiding van verpleegsters
worden en wel in termen, die aan de betrokken inrichting
te moderniseren, ruime aandaeht wordt besteed aan b.v. de
aangepast zijn. Artikel 6 is aan deze voorschriften gewijd.
revalidatie en de verpleging van chronisch zieken en bejaarden.
Het vereiste van werken onder toezicht behoeft anderzijds
Ook wordt bij dit laatste een praktische opleiding op een geriaook weer niet zo uitgelegd te worden, dal steeds nagegaan moet
trische afdeling, in een revalidatie-inrichting of een inrichting
kunnen worden waar een geregistreerde ziekenverzorgster
voor chronisch zieken gestimuleerd. Een dergelijke praktische werkt. Het zal in de kring van de ziekenverzorgsters spoedig
ervaring is reeds in een aantal opleidingen voor het diploma A
algemeen bekend zijn. dat zij ook elders dan in een aangeverwerkelijkt. Doch ook na modernisering van de verpleegsterswczen inrichting mogen gaan werken, doch dat zij dan de
opleiding blijft het eigen karakter van de ziekenverzorgster onbevoegdheid verliezen die titel te voeren en het insigne te
verlet.
dragen. Een wijziging van het ontwerp acht de ondergetekende
dan ook niet nodig.
Ook de ondergetekende streeft ernaar te vermijden dat het
verpleegstcrsberoep in diskrediet raakt, doch hij zal er zeker
Voor verscheidene andere leden van de commissie was het
niet aan medewerken dat de oplossing van dit probleem wordt
een vraag of deze regeling niet in feite een te ver gaande
gezocht in een richting, welke het ziekenverzorgstersberocp
beperking bevat van de normale beroepsvrijheid. Uit de voorin diskrediet zou kunnen brengen. Moeilijk valt te voorspellen
gaande alinea blijkt al. dat het werken van ziekenverzorgsters
of de opleiding voor ziekenverzorging als uitweg zal gaan
in gezinnen waar aan eenvoudige verpleging behoefte bestaat,
dienen voor diegenen, die het verpleegstersdiploma niet blijken
anders dan deze leden menen, wel toegestaan is: ditzelfde
te kunnen behalen. De opzet is echter geweest, dat door een
geldt voor onopgeleide krachten. Alleen is dan niet toegestaan
grotere differentiatie ten aanzien van de geschoolde krachten
daarbij de titel en het insigne van ziekenverzorgster te voeren,
in totaal een groter aanbod voor de opleiding tot de beide
omdat zulks de schijn zou wekken dat de ziekenverzorgster
beroepen zou worden bereikt. De steun van het nijvcrheidsdan bezig is met werkzaamheden, waarvoor zij is opgeleid.
onderwijs in de vorm van voorbereidende opleidingen tot leerDit zou onjuist zijn omdat, zoals boven reeds betoogd, hun
ling-verpleegster en leerling-zickenverzorgster draagt hiertoe bij.
opleiding niet rechtvaardigt hen zelfstandig te laten werken.
Inderdaad valt aan te nemen, dat de voorgestelde regeling
De opleiding is weliswaar zo goed mogelijk gemaakt voor de
tot gevolg zal hebben dat zich in totaal meer meisjes dan thans
vorm van verzorging en verpleging, waartoe de leerlingen
voor ziekenverpleging en ziekenverzorging zullen melden. Het
geroepen zullen zijn, maar die vorm is niet gedacht als een
aantal leerling-ziekcnvcrzorgsters is de laatste jaren tocgevorm van zelfstandig werk. Het prestige van de opleiding
nomen, evenals het aantal opleidingsinrichtingen. Tegelijkertijd
komt alleen dan in gevaar, wanneer men er teveel van verheeft de toeloop van het aantal leerling-verpleegsters zich naar
wacht.
de indruk van de ondergetekende niet ongunstig ontwikkeld.
Hoewel de leerlingen ook nu tevoren weten, dat zij slechts
Wat de salariëring van de zieken verzorgsters betreft kan
in aangewezen inrichtingen — waarvan het aantal nog niet
worden medegedeeld, dat de beide organisaties van verpleegbekend kan zijn, maar dat wel eens mee kon vallen —• zullen
inrichtingen een salarisregeling voor de aangesloten inrichtingen
mogen werken, heeft de belangstelling voor deze opleiding
hebben vastgesteld. Hierbij bestaat derhalve in principe de
daar nog niet onder geleden. Wanneer in de toekomst de
nodige uniformiteit. De indruk bestaat, dat in het algemeen
belangstelling voor het beroep van ziekenverzorgster achter
de hand wordt gehouden aan de vastgestelde salarisregeling,
mocht blijven bij de verwachtingen, dan zal dat veeleer het
hoewel de regeling niet bindend is en er dus wel een aantal
gevolg zijn van een veel belangrijker factor, nl. het feit dat de
inrichtingen zal zijn, dat onder de druk van een tekort aan
beroepskeuze voor meisjes tegenwoordig zoveel andere mogearbeidskrachten hiervan afwijkt. Uiteraard zal, voor zover de
lijkheden biedt.
ondergetekende daarbij betrokken zal zijn, bij de salariëring
De commissie vroeg voorts, of er geen plaats zou zijn voor
van ziekenverzorgsters rekening worden gehouden met de
een
vast orgaan van advies voor de Minister inzake het gehele
salariëring van andere groeperingen in de gezondheidssector
complex van vraagstukken rondom deze wettelijke regeling.
en met die van andere verzorgende beroepen.
De ondergetekende wil gaarne toezeggen, dat hij deze gedachte,
welke hem wel aanspreekt, wil overwegen zodra dit ontwerp
De tewerkstelling van de ziekenverzorgster of, met andere
het Staatsblad zal hebben bereikt. Over de vorm waarin dat zou
woorden, de beroepsuitoefening als ziekenverzorgster is in het
kunnen gebeuren zal hij dan eveneens nog zijn gedachten laten
ontwerp van wet beperkt gehouden, en wel in die zin, dat
gaan.
alleen aangewezen verpleeginrichtingen of ziekenhuizen en —
Met betrekking tot de financiële consequenties zou de
in een volgende fase — aangewezen instellingen van gezondondergetekende willen opmerken, dat hij niet gesteld heeft, dat
heidszorg in aanmerking komen als plaatsen waar — respechij het nu werkelijk volstrekt noodzakelijk acht de examentievelijk in dienst waarvan —• ziekenverzorgsters onder die titel
kosten zodanig vast te stellen, dat deze de kosten verbonden
mogen werken.
aan hel afnemen van de examens goedmaken. Hij heeft alleen
De motieven, die de ondergetekende geleid hebben tot het
gesteld, dat er naar gestreefd zal worden deze gelden zodanig
voorstellen van dit systeem, zijn, dat voorkomen moet worden,
vast te stellen, dat deze de examenkosten goedmaken.
dat ziekenverzorgsters op eigen gelegenheid en zelfstandig
De ondergetekende begrijpt zeer wel, dat het goedmaken
onder die titel zouden gaan werken. Hun opleiding is gericht
van deze kosten van factoren afhangt, die men niet steeds in
op werken in een bepaald verband, met name onder toezicht
de hand heeft. Het examengeld is aan een bepaald plafond
van een verpleegster (of verpleger), maar niet op zelfstandige
gebonden, terwijl het goedmaken van examenkosten voor een
beroepsuitoefening.
aanzienlijk gedeelte afhangt van het aantal kandidaten dat zich
Het beleid, dat de ondergetekende zich voorstelt te volgen
voor het examen opgeeft. Men ziet dit duidelijk bij de verbij het aanwijzen van inrichtingen waar ziekenverzorgsters
plecgstersexamens.
kunnen werken, is in het algemeen gedeelte van de toelichting
en in de artikelsgewijze toelichting op artikel 5 vermeld. Daarbij
Artikelen
wordt ervan uitgegaan, dat vooral in verpleeginrichtingen de
Artikel 1. Verpleegafdelingen van bejaardentehuizen kunziekenverzorgster zich op haar plaats zal voelen. In deze
nen, indien die afdelingen ten minste b.v. 50 bedden hebben,
inrichtingen bestaat ook de grootste behoefte aan deze krachten.
wel degelijk gelijkgesteld worden met verpleeginrichtingen, en
Zoals hierboven reeds is gezegd, is het inderdaad vooral de
voor de opleiding erkend worden, mits zij overigens aan de
eis van het werken onder toezicht, die het gekozen stelsel van
opleidingsvoorwaarden voldoen.
de voor de beroepsuitoefening aangewezen inrichtingen nood-
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Artikel 7. Wanneer de Wei Beroep Administratieve Beschikkingen het Staatsblad bereikt, zal de ondergetekende gaar*
ne nagaan of de in dit artikel neergelegde beroepsprocedure
vervangen kan worden door de procedure ingevolge die genoemde wet.
In het 9e lid is als voorwaarde voor herinschrijving gesteld,
dat de betrokkene is of zal worden tewerkgesteld in een inrichting of instelling als bedoeld in artikel 5, len einde de kans
op tewerkstelling buiten zulk een inrichting te verkleinen. Eigenlijk zou zulk een voorwaarde ook voor de inschrijving gesteld
moeten worden, ware het niet, dat het in de bedoeling ligt in
de uitvoeringsmaatregelen vast te leggen, dat de betrokkene bij
het afleggen van het examen nog in de oplcidingsinrichting
werkzaam behoort te zijn. Het zal duidelijk zijn, dat voor dat
geval een voorschrift als in het 9de lid opgenomen niet
nodig is.

!n de memorie van toelichting (blz. b) wordt niet gesproken
van het in dienst nemen van een geroyeerde ziekenverzorgster
onder die titel, doch alleen van het verkrijgen van een aan-

stelling.
Inderdaad is het niet geheel bevredigend dat degene, die in
het bezit is van hei diploma voor ziekenverzorgster, zich aan
het opleggen van een straf kan onttrekken door te vermijden
zich ziekenverzorgster te noemen en te vermijden het insigne
te voeren.
De ondergetekende is echter van oordeel, dat men bezwaarlijk iemand het verbod kan opleggen mede te delen, dat hij
houder is van een diploma.
De Minister van Sociale Zaken
en
Volksgezondheid,
G. M. J. VELDKAMP.

