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22 December 1933 / 19 Januari 1934 

 

Diploma voor ziekenverpleging. 

 

De Ministers van Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken; 

Gelet op artikel 4, lid 2, van de wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad n
o
. 702) tot wettelijke bescherming van het 

diploma voor ziekenverpleging; 

Gezien de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw van 21 December 1923, n
o
. 562 C, afdeeling Volksgezondheid; 

 

Hebben goedgevonden: 

 

den vorm van het diploma voor ziekenverpleging (diploma A) nader vast te stellen als volgt: 

 

DIPLOMA A. 

 

De commissie, benoemd tot het afnemen van het examen, overeenkomstig artikel 4 der wet van 2 Mei 1921, 

tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging (Staatsblad n
o
. 702), verklaart dat: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

geboren te ……………………………………….op ………………………………………. die haar opleiding 

heeft ontvangen in de ziekeninrichting 

…………………………………………………………………………….., 

met goed gevolg het examen in de gewone ziekenverpleging heeft afgelegd. 

Krachtens artikel 6 van genoemde wet heeft de commissie haar tegelijk met het onderscheidingsteeken, dat 

van het nummer ……….. is voorzien, dit diploma uitgereikt, dat haar de bevoegdheid geeft den titel van 

verpleegster te voeren. 

De geëxamineerde heeft ten overstaan van de commissie de volgende belofte afgelegd: Ik beloof geheim te 

zullen houden al wat mij bij de uitoefening van het beroep van verpleegster als geheim is toevertrouwd of te 

mijner kennis is gekomen. 

 

……………………….., ……………………….,193... 

 

De Commissie, 

 

Benoemd door den Minister. 

 

Verbonden aan de inrichting. 

 

Handteekening van de geëxamineerde: 

 

N.B. Bij overlijden van de bezitster van dit diploma zijn haar erfgenamen verplicht binnen een maand na het 

overlijden het onderscheidingsteeken te doen toekomen aan den geneeskundigen hoofdinspecteur van de 

Volksgezondheid te ’s Gravenhage. 

Men wordt verzocht tevens het diploma in te zenden. 

 



DIPLOMA A. 

 

De commissie, benoemd tot het afnemen van het examen, overeenkomstig artikel 4 der wet van 2 Mei 1921, 

tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging (Staatsblad n
o
. 702), verklaart dat: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

geboren te ……………………………………….op ………………………………………. die zijn opleiding 

heeft ontvangen in de ziekeninrichting 

…………………………………………………………………………….., 

met goed gevolg het examen in de gewone ziekenverpleging heeft afgelegd. 

Krachtens artikel 6 van genoemde wet heeft de commissie hem tegelijk met het onderscheidingsteeken, dat 

van het nummer ……….. is voorzien, dit diploma uitgereikt, dat hem de bevoegdheid geeft den titel van 

verpleger te voeren. 

De geëxamineerde heeft ten overstaan van de commissie de volgende belofte afgelegd: Ik beloof geheim te 

zullen houden al wat mij bij de uitoefening van het beroep van verpleger als geheim is toevertrouwd of te mijner 

kennis is gekomen. 

 

……………………….., ……………………….,193... 

 

De Commissie, 

 

Benoemd door den Minister. 

 

Verbonden aan de inrichting. 

 

Handteekening van de geëxamineerde: 

 

N.B. Bij overlijden van de bezitter van dit diploma zijn zijn erfgenamen verplicht binnen een maand na het 

overlijden het onderscheidingsteeken te doen toekomen aan den geneeskundigen hoofdinspecteur van de 

Volksgezondheid te ’s Gravenhage. 

Men wordt verzocht tevens het diploma in te zenden. 

 

’s Gravenhage, 22 December 1933 / 19 Januari 1934. 

 

De Minister van Sociale Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 

A.L. Scholtens. 

 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 

Frederiks. 

 

 


