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31 December 1946, No. 2958 C/doss. 16, Afdeeling Volksgezondheid
De Minister van Sociale Zaken;
Gezien de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandse Zaken en
Landbouw van 2/6 December 1929 (Nederlandse Staatscourant van 17 December 1929, no. 246) tot uitvoering
van de artikelen 3 en 4 der wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad no. 702) tot wettelijke bescherming van het diploma
voor ziekenverpleging;
Heeft goedgevonden:
A. bovengenoemde beschikking, zooals deze sedertdien is gewijzigd, nader als volgt te wijzigen:
I. Het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onder d, wordt gelezen:
Vóór den aanvang van de opleiding van nieuwe leerlingen moet de goedkeuring van den geneeskundig
hoofdinspecteur van de Volksgezondheid gevraagd worden, voor het aantal aan te nemen leerlingen;
II. Artikel 3 wordt gelezen:
1. De opleiding aan de volgens artikel 1 erkende ziekenhuizen omvat een theoretisch en practisch gedeelte.
2. Het theoretisch gedeelte van de opleiding wordt gegeven in drie jaarcursussen, waarin de geheele leerstof
moet worden onderwezen. Aan het einde van iederen cursus wordt een onderzoek ingesteld, waaruit moet
blijken, of de leerling theoretisch voldoende bekwaam is om tot het volgende opleidingsjaar of tot het examen te
worden toegelaten.
3. De theoretische opleiding omvat de volgende vakken:
a. de beginselen van den bouw en de verrichtingen van het menschelijk lichaam en van de gezondheidsleer,
voor zoover noodig voor de practijk en het goed begrip der ziekenverpleging;
b. de algemeene en bijzondere verpleging van lijders aan in- en uitwendige ziekten, ook van kinderen en
zuigelingen;
c. de kennis, voor zoover voor de verpleging noodig, van de meest belangrijke besmettelijke en andere
ziekten;
d. de voedings- en dieetleer;
e. de eerste hulp bij ongelukken;
f. het vervoer van zieken;
g. de kennis van de algemeen gebruikelijke heelkundige instrumenten;
h. den dienst op de operatiekamer;
i. de verbandleer.
4. Ten behoeve van het practisch gedeelte van de opleiding wordt gebruik gemaakt van een maandelijks door
of vanwege de directie van het ziekenhuis bij te schrijven practijk- en rapportenboekje, waarvan het model bij
deze beschikking is gevoegd. (Bijlage A.)
5. De practische opleiding wordt gegeven in dier voege, dat iedere leerling bij het eind van de opleiding
zooveel mogelijk lijders aan verschillende ziekten heeft verpleegd, alle in het practijk- en rapportenboekje, onder
I, en ten minste vijf en twintig van de aldaar onder II genoemde handgrepen, na voldoende oefening, ten
overstaan van het hoofd der afdeeling goed heeft verricht en practisch eenvoudigen ziekenkost heeft bereid.
6. Aan het eind van elk opleidingsjaar worden de resultaten van het jaarlijksch onderzoek, bedoeld in het
tweede lid, schriftelijk in tweevoud aan den geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid mede gedeeld,
onder bijvoeging van een verklaring van de directie van het ziekenhuis, vermeldende of de leerling practisch
voldoende bekwaam is om tot het volgende leerjaar of tot het examen te worden toegelaten.

III. Artikel 4 wordt gelezen:
1. De duur van de opleiding bedraagt in de ziekenhuizen, bedoeld in artikel 1, onder A en B, drie jaren, met
dien verstande, dat het aannemen der nieuwe leerlingen voor het eerste jaar nog mag plaats hebben gedurende de
eerste maand van dat opleidingsjaar.
2. Aan de verplegenden, opgeleid in een ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, onder B, wordt het diploma niet
uitgereikt, tenzij zij, na met goed gevolg het examen afgelegd te hebben, nog een jaar ten genoege van den
hoofdinspecteur werkzaam zijn geweest in een ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, onder A.
3. De duur der opleiding in de ziekenhuizen, bedoeld in artikel 1, onder C, bedraagt ten minste drie jaren,
waarna een opleiding volgt van een jaar in een ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, onder A, alvorens de leerling tot
het examen wordt toegelaten.
4. De duur der opleiding in de ziekenhuizen, bedoeld in artikel 1, onder D, bedraagt ten minste twee jaren,
waarna een opleiding volgt van ten minste twee jaren in een ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, onder A, alvorens
de leerling tot het examen wordt toegelaten.
5. De duur van de opleiding van vroedvrouwen, die overigens aan de gestelde eischen voldoen, en van hen,
die in het bezit zijn van een diploma B, bedraagt ten minste twee jaren in een ziekenhuis, bedoeld in artikel 1,
onder A of B, onverminderd het bepaalde in het tweede lid, met dien verstande, dat deze termijn twee volledige
theoretische jaarcursussen, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, moet omvatten.
IV. Artikel 5 wordt gelezen:
1. De opleiding moet geschieden in één of ten hoogste twee erkende inrichtingen, voor hen, die vroedvrouw
zijn of in het bezit van een diploma B in ten hoogste één erkende inrichting, behoudens het bepaalde in artikel 4,
tweede lid.
2. De opleiding mag niet langer dan negentig dagen in totaal onderbroken worden, met dien verstande, dat
detacheering tot het volgen van de practijk eener afdeeling, die in de opleidingsinrichting niet aanwezig is, niet
als onderbreking van de opleiding aangemerkt zal worden. Van onderbrekingen moet aanteekening gehouden
worden in het practijk- en rapportenboekje.
3. Tusschen het tijdstip van het met goed gevolg afgelegd examen na opleiding in een ziekenhuis, bedoeld in
artikel 1, onder B, en het begin van de werkzaamheid in een ziekenhuis, bedoeld in artikel 1, onder A, mag geen
grootere tijdsruimte liggen dan van een jaar.
4. In bijzondere gevallen kan de geneeskundig hoofdinspecteur van de Volksgezondheid ontheffing van het
bepaalde in dit artikel geven.
V. In artikel 6 wordt in plaats van “Minister van Sociale Zaken” gelezen: geneeskundig hoofdinspecteur van
de Volksgezondheid.
VI. Artikel 7 wordt gelezen:
Voor het afnemen van de examens voor het verkrijgen van het diploma wordt het land in districten verdeeld.
VII. Artikel 8 wordt gelezen:
1. Voor ieder district wordt een districtscommissie gevormd, bestaande uit door den Minister van Sociale
Zaken aangewezen artsen, die aan de examencommissies als regeeringsdeskundigen worden toegevoegd. Eén
van hen wordt door den Minister als voorzitter der districtscommissie aangewezen.
2. De districtscommissie vergadert éénmaal per jaar na afloop der examens. De datum van deze vergadering
moet worden vastgesteld in overleg met den betreffend en geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid, die
ambtshalve als Regeeringsdeskundige optreedt.
3. In het van deze vergadering op te stellen verslag worden opgenomen de bevindingen van de
Regeeringsdeskundigen omtrent de afgenomen examens en de beschouwingen, die daaruit in het bijzonder ten

aanzien van de opleiding voortvloeien.
4:. De voorzitter der districtscommissie zendt het verslag aan den geneeskundig hoofdinspecteur van de
Volksgezondheid.
VII.. In artikel 9, vierde lid, wordt achter “14 dagen te voren” ingevoegd: den geneeskundig hoofd en.
IX. Artikel 10, vijfde lid, wordt gelezen:
De geneeskundig hoofdinspecteur, een door hem aangewezen deskundige en de betreffende geneeskundig
inspecteur hebben het recht het examen bij te wonen.
X. Artikel 17 wordt gelezen:
Na afloop van de examens zendt de secretaris der ziekenhuiscommissie aan den voorzitter der
districtscommissie een opgave in machineschrift volgens Model II, onderteekend door de
Regeeringsdeskundigen, uit welke opgave moet blijken, welke candidaten wel of niet geslaagd zijn en welke
leerlingen in voorkomend geval nog een jaar werkzaam zullen moeten zijn in een ziekenhuis, bedoeld in artikel
1, onder A.;
B. te bepalen, dat omtrent verzoeken om goedkeuring, als bedoeld in artikel 2, en tot ontheffing, als bedoeld
in de artikelen 5 en 6, welke zijn ingekomen vóór den dag, volgend op dien van de afkondiging dezer
wijzigingsbeschikking, nog beslist zal worden door den Minister van Sociale Zaken.
’s Gravenhage, 31 December 1946.
De Minister voornoemd,
W. Drees

