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23 juli 1991/nr. GB/BOG-22583/Directie Algemene Gezondheidszorg en Beroepen
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 5 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, 702);
Besluit:
Artikel I
Het Besluit categorale aanwijzing diploma’s van verpleegkundige (Stcrt. 1989, 152) 1 wordt gewijzigd als
volgt: A
Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:
1. Na onderdeel 28 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
28a. het Diploma of Collegial Studies (nursing) dat na 31 december 1984 is behaald in Canada en
geregistreerd is door het College of Nurses of Ontario in Canada:
2. Na onderdeel 52 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
52a. het diploma General nurse dat na 31 december 1988 is behaald in India tezamen met het diploma
Midwife dat na 31 december 1989 is behaald in India, welke beide diploma’s zijn geregistreerd door de
Kamataka Nursing Council in India;
3. Na onderdeel 64a worden een tweetal onderdelen toegevoegd, luidende:
64b. het diploma Medicinska sestra/medicinska opceg smjera dat na 31 december 1986 is behaald in Joegoslavië en geregistreerd is door de Republiek Kroatië;
64c. het diploma Medicinska sestra technicar dat na 31 december 1986 is behaald in Joegoslavië en
geregistreerd is door de Republiek Bosnië-Hercegowina;
4. Na onderdeel 68 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
68a. het diploma Nurse dat na 31 december 1983 is behaald in Korea en geregistreerd door het Ministerie
van Volksgezondheid en Sociale Zaken in Korea;
5. In onderdeel 74a wordt ‘1987’ vervangen door: 1985.
6. Na onderdeel 84 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
84a. het diploma Registered nurse dat na 31 december 1982 is behaald in Sri Lanka en geregistreerd is door
de Ceylon Medical Council of Colombo;
7. In onderdeel 85 wordt ‘het diploma B-verpleegkundige’ vervangen door: het diploma B-ziekenverpleging.
8. In onderdeel 86 wordt ‘het diploma A-verpleegkundige’ vervangend door: diploma Aziekenverpleging/verpleegkundige.
9. In onderdeel 90 wordt ‘1978’ vervangen door: 1974.
10. Na onderdeel 122 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
122a. het diploma Professional nurse behaald na 31 december 1964 in de Verenigde Staten van Amerika en
geregistreerd door de Commonwealth of Pennsylvania, Departement of State Bureau of Professional and
Occupational Affaires.
B
In artikel 3, onder a, punt 3o wordt tussen 64’ en 71a’ ingevoegd: , 64c, 68a.
Artikel II
Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in
werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant
waarin zij is geplaatst.
De Staatssecretaris voornoemd,

namens deze.
De Directeur Algemene Gezondheidszorg en Beroepen.
D. C. Kaasjager.
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Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 april 1991 (Stcrt. 74).

Toelichting
Artikel I, onder A. Het onderhavige besluit strekt tot wijziging van het Besluit categorale aanwijzing
diploma’s van verpleegkundige (Stcrt. 1989, 152). In dat besluit zijn diploma’s aangewezen die, onder de in
artikel 3 van dat besluit genoemde voorwaarde, 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. Dit
betekent dat degenen die in het bezit zijn van een in artikel 2 van voornoemd besluit aangewezen diploma en
die voldoen aan de gestelde voorwaarde, bevoegd zijn de titel van verpleegkundige te voeren alsmede
gebruik te maken van het in artikel 6 van de wet bedoelde onderscheidingsteken. Door de in artikel I, onder
A, van de onderhavige regeling opgenomen wijzigingen wordt vorenbedoelde bevoegdheid (indien voldaan
is aan de in artikel 3 gestelde voorwaarde) eveneens verbonden aan de in dat onderdeel genoemde diploma’s.
Artikel I, onder B. Deze wijziging strekt ertoe aan erkenning van de in artikel 2, onder 64c en 68a, genoemde
diploma’s de voorwaarden te verbinden, opgenomen in artikel 3, onder a, en 3°.

