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29 oktober 1993/nr. DGVGZ/PAO/BBD-936896 

 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 

Gelet op artikel 5 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige, 

 

Besluit: 

 

De Regeling categoriale aanwijzing diploma’s van verpleegkundige 1992
1
 wordt gewijzigd als volgt: 

 

Artikel 1 

A 

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onder wijziging van de aanduiding van het onderdeel 3c in 3d, wordt een nieuw onderdeel 3c ingevoegd, 

luidende: 

3c. het Diploma in Applied Science Nursing dat na 31 december 1988 is behaald in Australië en dat geregi-

streerd is door de Victorian Nursing Council in Australië;. 

2. Na onderdeel 15b wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

15c. het diploma Sjuksköterska (met richting interne geneeskunde en chirurgische verpleging) dat na 31 

december 1990 is behaald in Finland en dat geregistreerd is door het Gezondheids- en sociaalbestuur te 

Helsinki;. 

3. Na onderdeel 19b wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

19c. het diploma General nurse tezamen met het diploma Midwife dat na 31 december 1978 is behaald in India 

en die beide geregistreerd zijn door de Punjab Nurses Registration Council;. 

4. In onderdeel 26 komt ‘in Joegoslavië’ te vervallen. 

5. Na onderdeel 36 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

36a. het diploma Registered nurse (Kaaliye Sare) dat in 1978 in Somalië is behaald tezamen met het diploma 

Midwife dat in 1982 in Somalië is behaald en die beide geregistreerd zijn door het Ministerie van 

Volksgezondheid in Somalië;. 

6. In onderdeel 42 wordt ‘Tsjecho-slowakije’ vervangen door Tsjechië. 

7. In onderdeel 48e wordt ‘1989’ vervangen door: 1985. 

B 

Bijlage 4 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel 3a tot en met 3f komt ‘in Joegoslavië’ te vervallen. 

2. Na onderdeel 7 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

7a. het diploma Megcecmpa (Medical nurse) dat na 31 december 1979 is behaald in Rusland en dat geregistreerd 

is door het Ministerie van Justitie in Rusland;. 

3. In onderdelen 8a en 8b wordt ‘Tsjecho-slowakije’ vervangen door Tsjechië en Slowakije. 

C 

Bijlage 6 wordt als volgt gewijzigd: 

I. In onderdeel 2 komt ‘in Joegoslavië’ te vervallen. 

D 

Bijlage 8 wordt als volgt gewijzigd: 

I. In onderdeel 2 komt ‘in Joegoslavië te vervallen. 

2. In onderdeel 5 wordt ‘Tsjecho-Slowakije’ vervangen door Tsjechië en Slowakije. 

E 

Bijlage 11 wordt als volgt gewijzigd: 



1. In onderdeel 1 komt ‘in Joegoslavië’ te vervallen. 

 

Artikel II 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant 

waarin zij is geplaatst. 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 

H. J. Simons. 

 
1
 Stcrt. 1992, 83, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 2 februari 1993 (Stcrt. 27). 

 

Toelichting 

Het onderhavige besluit strekt tot wijziging van de Regeling categoriale aanwijzing diploma’s van 

verpleegkundige 1992 (Stcrt. 1992, 83). In deze regeling zijn diploma’s aangewezen die, onder de in artikel 2 en 

3 van dat besluit genoemde voorwaarden, dezelfde bevoegdheid geven als de in artikel 1, tweede lid, van de Wet 

tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, 702) bedoelde diploma’s. Door de in de 

onderhavige regeling opgenomen wijzigingen wordt vorenbedoelde bevoegdheid (indien voldaan is aan de in 

artikel 2 en 3 gestelde voorwaarden) eveneens verbonden aan de in de onderhavige regeling genoemde 

diploma’s. 

Gezien de ontwikkelingen in het voormalige Joegoslavië en Tsjecho-Slowakije is de benaming van deze landen 

in deze regeling aan de nieuwe situatie aangepast. 

 


