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Naar aanleiding van de opmerkingen en vraag van enige 
leden deelt de ondergetekende mede, dat de opmerking, welke 
hij in de memorie van antwoord ten aanzien van de finan-
ciering van de opleiding voor zickenverzorgsters heeft gemaakt 
(blz. 3, linkerkolom, 4de alinea) geen betrekking heeft op een 
eventuele subsidiëring van de preklinische periode. Ter zake 
moge worden verwezen naar de toelichting op artikel 157A 
van de begroting van zijn departement voor het dienstjaar 1963 
(kamerstuk 6900, nr. 14). De opmerking van de onderge-
tekende heeft uitsluitend betrekking op een eventuele sub-
sidicring van de opleiding, die op de preklinische periode 
volgt. Dit is een vraagstuk dat niet alleen betrekking heeft op 
de ziekenverzorgstersopleiding, maar evenzeer op de opleiding 
van verplegenden. 

De ondergetekende verwacht, althans voor wat betreft de 
eerste tijd, niet, dat de bedoelde „aangewezen" inrichtingen 
met hogere kosten zullen worden geconfronteerd voor wat 
de opleiding betreft dan momenteel het geval is. 

De voorstellen, welke door de geneeskundige hoofdinspecteur 
zijn ingediend in verband met het treffen van uitvoeringsvoor-
schriften voor wat betreft de erkenning van opleidingsin-
richtingen, zullen wel op den duur, doch niet onmiddellijk 
hogere kosten voor de opleiding met zich brengen. 

De ondergetekende is bij het voorgaande uitgegaan van de 
gedachte, dat allereerst die verpleeginrichtingen zullen worden 
aangewezen, welke reeds een opleiding tot zickenverzorgster 
behartigen en in het algemeen voldoen aan de voorlopig te 
stellen voorwaarden en voorschriften. 

Voor wat betreft de voorschriften, waaraan de aangewezen 
inrichtingen zullen moeten voldoen, zou de ondergetekende 
willen opmerken dat, zoals hij reeds heeft gesteld, een door de 
geneeskundige hoofdinspecteur opgesteld plan ter tafel ligt. 
Het voorstel van de hoofdinspecteur dient echter nog nader 
te worden bezien. De ondergetekende moge overigens in dit 
verband opmerken, dat bij het opstellen van een regeling voor 
de aanwijzing van verpleeginrichtingen de Federatie van Ver-
pleeginrichtingen voor langdurig zieken en de Katholieke Ver-
eniging van Verpleeghuizen zullen worden betrokken. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

G. M. J. VELDKAMP. 
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