
219. 5-6. 
Wettelijke bescherming' van liet diploma voor ziekenverpleging. 

moet de noodigo voorzichtigheid worden betracht in verband 
met de reeds hoog opgedreven kosten van het ziekenhuiswezen. 

Echter zal nauwlettend worden toegezien, dat het belang dei-
opleiding ten volle tot zijn recht komt. 

De ondergeteekenden zouden geen vrijheid kunnen vinden, 
om aan inrichtingen, die niet voor erkenning als opleidings-
inrichtingen in aanmerking komen, te; verbieden met onge-
diplomeerd personeel te werken, reeds omdat, zooals in de 
Memorie van Toelichting is betoogd, het beschikbaar contingent 
van verplegend personeel op dit oogenblik te klein is om liet 
beroep voor ongediplomeerden te sluiten. 

De ziekenhuizen zouden dan in de personeelqunestio op 
onoverkomelijke moeilijkheden stuiten. 

Het opnemen van een minimum lccftn'd (bij voorbeeld 20 jaar) 
in de wet voor het verkrijgen van een vcrplegingsdiploma 
achten de ondergeteekenden ongewenscht. 

Zoo noodig kan te dezen aanzien een bepaling in de voor-
schriften betreffende de opleiding worden opgenomen, maar 
wettelijk moet een dergelh'ke minimum leeftijd niet worden 
vastgelegd. Mèn zou daarmede de practijk te veel binden. 

Instelling van een afzonderlijke inspectie voor de zieken* 
verpleging is voorshands overbodig. Men moet het aantal 
ambtenaren niet zonder absolute noodzaak uitbreiden. Zoolang 
andere wettelijke voorzieningen een uitbreiding van het be-
staande aantal inspecties niet noodig maken, kan het toezicht 
op de naleving van de bepalingen betreffende het verplegings-
diploma aan een der bestaande inspecties worden gegeven. 

Artikelen. 

Artikel 8. Het ligt in de lijn van het reeds thans met de 
vereenigingen over het wetsontwerp gepleegd overleg, dat de 
organisaties ook over het leerprogram zullen worden gehoord. 

Artikel 4. Wettelijke zekerheid, dat deskundigen uit den 
kring der verplegenden zitting zullen hebben in de examen-
commissie, ware om meer dan één reden bedenkelijk. Het 
wettelijk voorschrift zou nageleefd moeten worden ook indien 
aan de inrichting eens niet onder het verplegend personeel 
— hoe geschikt als zoodanig — personen waren, die ook de 
geschiktheid zouden hebben om als examinator op te treden. 
Voor goed examineeren zijn gaven van hoofd en hart noodig, 
waarover niet ieder, hoe goed ook voor zijn eigenlijk werk, 
beschikt. 

Bovendien ware het een schromelijke misstand, indien de 
wet wel het verplegend personeel, niet ook de geneeskundigen 
noemde. 

Het zou bedenkelijk zijn eenzijdigen wettclijken dwang op 
te leggen op een punt. dat in de practijk moet worden op-
gelost en door dien dwang het groote doel, dat het wetsontwerp 
beoogt, in de waagschaal te stellen. 

De ondrrgoteekenden hebben er geen bezwaar tegen in den 
tweeden zin van het 1ste lid in plaats van „toe te staan" te 
lezen „te bepalen". 

In het hierbijgaand gewijzigd ontwerp van wet is met be-
doelde opmerking rekening gehouden. 

Artikel 0. De ondergeteekenden erkennen de hier gemaakte 
opmerking als juist. 

Artikel 10. Tn het gewijzigd ontwerp van wet is de strai'-
bepaling in het tweede lid vervallen. Met de tegen de straf-
bepaling geopperde bezwaren kunnen de ondergeteekenden zich 
verecnigen. 

De Minister van Arbeid, 
AALBERSE. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Ga. RUYS DE BEERENBROUCK. 
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GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GBATIE GODS, KONINGIN DEK 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, sa lut ! doen te 
weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wen-
schel ijk is bepalingen vast te stellen ter' bescherming van het 
diploma van ziekenverplegende; 

Zoo i.s het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. 
1. De bevoegdheid den titel van verpleger of verpleegster 

met of zonder nadere aanduiding of toevoeging te voeren, 
komt, behoudens het bepaalde bij artikel 5 en artikel 8, slechts 
toe aan hen, wien overeenkomstig het bepaalde bij en krach-
tens deze wet een diploma van verpleger of verpleegster is 
uitgereikt. 

2. Dit diploma kan gelden, hetzij voor de gewone zieken-
verpleging, in welk geval het als diploma A wordt aangeduid, 
hetzij voor de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen, 
in welk geval het als diploma B wordt aangeduid. 

Artikel 2. 
1. Wij behoudeu Ons voor bijzondere onderdeelen van de 

ziekenverpleging aan te wijzen, ten aanzien waarvan op de 
door Ons te bepalen voorwaarden aanteekeningen op het 
diploma kunnen worden gegeven. 

2. Slechts zij, op wier diploma zulk eene aanteekening voor-
komt, zijn bevoegd den titel van verpleger of verpleegster te 
voeren met eene bijzondere aanduiding voor dat onderdeel der 
ziekenverpleging, waarvoor de aanteekening gegeven is. 

Artikel 3. 
1. Diploma's als bedoeld in artikel 1 worden slechts uit-

gereikt aan hen, die een examen hebben afgelegd volgens een 
programma, dat Onze Ministers, met de uitvoering van deze 
wet belast, vaststellen, en die in een der door Onze voor-
noemde Ministers erkende ziekeninrichtingen zijn opgeleid 
o)) de wijze, door Onze Ministers vast te stellen. 

2. Onze Ministers kunnen bepalen, dat zij, die in het 
besit zijn van een der beide in artikel 1, tweede lid, be-
doelde diploma's en ook het andere wenschen te verwerven, 
van bepaalde onderdeelen van het examen voor laatstbedoeld 
diploma zullen worden vrijgesteld. 

Artikel 4. 
1. Het examen, bedoeld in het eerste lid van artikel 3, 

wordt afgenomen en het diploma wordt uitgereikt door éene 
commissie, samengesteld uit deskundigen, welke aan de 
ziekeninrichting verbonden zijn, en één of meer deskundigen, 



219. 6. 
Wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging. 

dooi' OnM Minister», niet de uitvoering van deze wet belast, 
aan te wijzen. Onze Ministers zijn bevoegd te bepalen, dat 
in deze commissie ook zitting hebben één of meer deskun-
digen, veri)onden aan andere ziekeninricktingen. 

2. Onze MinisteTs stellen den vorm voor de diploma's 
vast. 

Artikel 5. 
Wij behouden Ons voor diploma's, in het buitenland ver-

kregen, aan te wijzen, die onder door Ons te bepalen voor-
waarden mede de in artikel 1 en respectievelijk de in artikel 
2, tweede lid, bedoelde bevoegdheid geven. 

Artikel 6. 
1. Aan hen, die het examen, bedoeld in artikel 3, met goed 

gevolg hebben afgelegd, wordt te gelijk met het diploma een 
onderscheidingsteeken uitgereikt, waarvan de vorm en het 
inschrift door Onze Ministers, met de uitvoering van deze 
wet bela.st, worden bepaald. Het onderscheidingsteeken 
wordt op verzoek mede uitgereikt aan hen, die in het bezit 
zijn van een diploma, aangewezen krachtens artikel 5 of 
artikel 8. 

2. Voor het diploma A en B worden afzonderlijke onder-
scheidingsteekenen uitgereikt. 

3. Alle onderscheidingsteekeuen zijn voorzien van een 
doorloopend nummer. 

4. Zij, aan wie een onderscheidingsteeken, als in dit 
artikel bedoeld, is uitgereikt, dragen dit teeken tijdens de uit-
oefening van hun beroep op eene uiterlijk zichtbare wijze. 

5. De onderscheidingsteekenen worden van Rijkswege be-
schikbaar gesteld. 

6. Bij overlijden van den verpleger of de verpleegster 
zijn zijn of haar erfgenamen verplicht, binnen eene maand na 
het overlijden van den drager of de draagster het onderschei-
dingsteeken weder te doen toekomen aan den door Ons aange-
wezen hoofdinspecteur van de volksgezondheid. 

Artikel 7. 
Wij behouden Ons voor, voorschriften te geven in zake de 

inschrijving van allen, die een diploma, als bedoeld in 
artikel 1, of een daarmede krachtens deze wet gelijkgesteld 
getuigschrift, hebben verworven. 

Artikel 8. 
Wij behouden Ons voor, aan nader door Ons aan te wijzen 

diploma's voor ziekenverpleging, hetzij voor de gewone 
ziekenverpleging, hetzij voor de verpleging van zenuwzieken 
en krankzinnigen, welke op het oogenblik van het in werking 

treden dezer wet of binnen 2 jaren sedert d i t tijdstip zijn 
verkregen op andere wijze dan in artikel 3 vermeld, dezelfde 
rechtskracht te verbinden als aan overeenkomstige diploma's, 
bedoeld in artikel 1. 

Artikel 9. 
Met het opsporen van overtredingen, bij deze wet strafbaar 

gesteld, zijn behalve de ambtenaren, genoemd in artikel 8 van 
het Wetboek van Strafvordering, belast alle ambtenaren van 
Rijks- en gemeentepolitie, dei door Ons aan te wijzen ambte-
naren van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, alsmede, 
voor zooveel het diploma B betreft, de inspecteurs van het 
Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten. 

Artikel 10. 
Hij, die den titel van verpleger of verpleegster met of 

zonder nadere aanduiding of toevoeging voert of een onder-
scheidingsteeken diaagt als bedoeld in artikel 6, hetzij voor 
de gewone ziekenverpleging met of zonder eene bijzondere 
aanduiding als bedoeld in artikel 2, tweede lid, hetzij voor do 
verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen, zonder een 
diploma te bezitten, dat hem recht geeft dien titel te voeren 
of dat onderscheidingsteeken te dragen, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste 14 dagen of met geldboete van ten 
hoogste honderd gulden. 

Artikel 11. 
Do feiten, bij deze wet strafbaar gesteld, worden beschouwd 

als overtredingen. 

Artikel 12. 
Deze wet treedt in werking met ingang' van een door Ons 

te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autori-
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te 

De Ministei' van Arbeid, 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 




