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Rijksinsigne voor huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding.
De Ministers van Arbeid Handel en Nijverheid en van Binnenlandsche Zaken en Landbouw;
Gelet op het bepaalde bij art. 6 van de wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad n°. 702), zooals deze is gewijzigd bij
de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad no. 308), tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging
en op hunne gemeenschappelijke beschikking van 22/31 Maart 1924 (Staatscourant van 1 April 1924, n°. 65),
zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij beschikking van 2/11 November 1927 (Staatscourant van 11/12
November 1927, n°. 220);
Hebben goedgevonden:
voornoemde beschikking aan te vullen met het navolgende:
Het onderscheidingsteeken voor hen, die de aanteekening van huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding
verkregen hebben, bestaat uit een rood dubbel kruis, dat met een kettinkje van twee schakels aan het Rijksinsigne
bevestigd is.
De hoogte van het kruis is 9 m.M., de breedte van den staanden arm en van den dwarsarm is 1 ½ m.M., de
lengte der dwarsarmen is 4 ½ m.M. De afstand van den bovenkant van den bovensten dwarsarm tot den
bovenkant van den staanden arm is 1 ½ m.M.; de afstand van den onderkant van den ondersten dwarsarm tot den
onderkant van den staanden arm is 3 m.M. De afstand van den bovenkant van het kruis tot de as van de bovenste
der beide armen is 2 ¾ m.M., de onderlinge afstand der armen van as tot as is 2 ¾ m.M.
Dit kruis is vervaardigd van zilver, eerste gehalte, en aan de eene zijde rood geëmailleerd. Het rood email
wordt aan de randen door een streep van 1/3 m.M. afgesloten.
Dit onderscheidingsteeken wordt door de Nederlandsche Centrale Vereeniging, met de verklaring, dat het
examen voor huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding met goed gevolg is afgelegd, aan de betrokkene
uitgereikt.
Op de verpakking moet duidelijk aangegeven zijn, dat het is het Rijksinsigne voor huisbezoekster bij de
tuberculosebestrijding.
Te gelijk met de aanteekening van huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding op het diploma ontvangen de
verpleegsters van den betrokken hoofdinspecteur machtiging het onderscheidingsteeken aan het
verpleegstersdiploma te doen aan brengen.
De verpleegsters, die reeds vóór de invoering van deze regeling in het bezit waren van het diploma van
huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding, uitgereikt door de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot
bestrijding der tuberculose, kunnen onder overlegging van de verkregen machtiging van den hoofdinspecteur van
de Volksgezondheid, op eigen kosten het boven omschreven onderscheidingsteeken aan het verpleegstersinsigne
laten aanbrengen.
’s Gravenhage, 24 Mei 1928.
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid,
T.R. Slotemaker de Bruine.
De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw,
J.B. Kan.

