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8 mei 1959 / Nr. 1538 / Afdeling Medische Beroepen en Ziektenbestrijding / Directie Volksgezondheid
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID.
INTREKKING BESCHIKKING 30 JANUARI 1948, Nr. 3282 C/DOSS. 19 (KINDERVERPLEGING),
AFDELING V EN VAN DE BESCHIKKING VAN 26 SEPTEMBER 1955, Nr. 12606, AFDELING M.B.Z. EN
VASTSTELLING NIEUWE BESCHIKKING INZAKE DE KINDERVERPLEGING.
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid a.i.,
Gelet op het Koninklijk besluit van 21 december 1928 nr. 104 (Stcrt. 1928, 253) tot uitvoering van artikel 2 van
de wet van 2 mei 192, Stb. 702, tot wettelijke regeling van het diploma voor ziekenverpleging,
Besluit:
I. in te trekken zijn beschikking van 26 september 1955, nr. 12606, Afdeling Medische Beroepen en
Ziektenbestrijding/Directie Volksgezondheid (Stcrt. 1955, 187) inhoudende opschorting van de behandeling van
aanvragen om erkenning, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van zijn beschikking van 30 januari 1948, nr. 3282
C/doss. 19, Afdeling Volksgezondheid (Stcrt. 1948, 23).
II. in te trekken zijn beschikking van 30 januari 1948, nr. 3282 C/doss. 19, Afdeling Volksgezondheid (Stcrt.
1948, 23), onder vaststelling van de navolgende voorwaarden voor de opleiding en het examen in de
kinderverpleging:
Artikel 1
1. De opleiding tot het verkrijgen van de aantekening voor kinderverpleging geschiedt in door de Minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid erkende kinderziekenhuizen of kinderafdelingen van algemene ziekenhuizen.
2. Om voor erkenning in aanmerking te komen, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:
a. Het kinderziekenhuis of het algemene ziekenhuis, waarin een kinderafdeling is gevestigd, dient tevens te zijn
erkend als opleidingsinrichting voor het diploma A.
b. In het kinderziekenhuis of in de kinderafdeling moet gelegenheid zijn tot verpleging in boxen.
c. Aan het hoofd van het kinderziekenhuis of de kinderafdeling dient een kinderarts te staan, die een belangrijk
aandeel in de opleiding van de verplegenden dient te hebben.
d. Aan het hoofd van de verpleegsters van het kinderziekenhuis of de kinderafdeling dient een verpleegster te
staan, die in het bezit is van de aantekening voor kinderverpleging en die tevens met de leiding van de praktische
klinische opleiding is belast.
e. Er dient, op iedere leerling-kinderverpleegster en op iedere vijfduizend verpleegdagen ten minste één
verpleegster, in het bezit van de aantekening voor kinderverpleging, in het kinderziekenhuis of op de
kinderafdeling werkzaam te zijn.
f. Het aantal leerling-kinderverpleegsters, dat wordt opgeleid, mag niet groter zijn dan het totaal aantal
verpleegdagen van het kinderziekenhuis of de kinderafdeling, gedeeld door drieduizend, terwijl het totaal aantal
verpleegdagen ten minste negenduizend per jaar dient te bedragen.
g. De leerling-kinderverpleegsters dienen in het bezit te zijn van de aantekening kraamverpleging.
3. Bij de erkenning van het kinderziekenhuis of de kinderafdeling van een algemeen ziekenhuis zal tevens gelet
worden op bouw, inrichting en outillage.
4. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het

bepaalde in het tweede lid, onder c, van dit artikel.
5. De geneeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het
tweede lid, onder g, van dit artikel.
Artikel 2
1. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
2. De toelating tot de opleiding wordt slechts tweemaal per jaar opengesteld op tijdstippen, welke in overleg met
de betrokken regionale geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid worden vastgesteld.
3. Aan de geneeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid en aan de betrokken regionale geneeskundige
inspecteur van de volksgezondheid dient binnen één maand na de aanvang van elke nieuwe opleiding een
nominatieve opgave van de aan die opleiding deelnemende leerlingen te worden verstrekt.
Artikel 3
1. Het theoretisch gedeelte van de opleiding bestaat in het volgen van een volledige cursus in de verpleging van
zuigelingen en kinderen.
2. Deze cursus omvat veertig lesuren, verdeeld over zes maanden, en wordt gegeven door een aan de inrichting
verbonden kinderarts en door een verpleegster, in het bezit van de aantekening voor kinderverpleging.
Artikel 4
1. De praktische opleiding duurt elf aaneensluitende maanden.
2. De verpleegster moet gedurende ten minste tien maanden werken in een kinderziekenhuis of op een
kinderafdeling van een algemeen ziekenhuis met een afzonderlijke afdeling voor de verpleging van zuigelingen.
3. Van deze tien maanden dient zij ten minste twee maanden werkzaam te zijn in een boxenafdeling, die mede is
ingericht voor de verpleging van kinderen, lijdende aan een besmettelijke ziekte, en die hiertoe is goedgekeurd
door de geneeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid.
4. De verpleegster moet gedurende één maand kennis nemen van de gedragingen van en omgaan met het
gezonde kind en zich oriënteren op het gebied van de sociale kinderhygiëne, volgens een door de geneeskundige
hoofdinspecteur van de volksgezondheid goedgekeurd programma.
Artikel 5
1. Indien een verpleegster gedurende haar opleidingstijd drie jaren gewerkt heeft in een kinderziekenhuis en
voldoet aan de in de artikelen 3 en 4 gestelde eisen, blijkens daarvan overgelegde verklaringen, wordt zij tot het
examen, bedoeld in artikel 6, toegelaten.
2. Indien een verpleegster tijdens haar opleiding tot verpleegster, blijkens een daarvan overgelegde verklaring,
ten minste vierentwintig maanden onafgebroken in een erkend kinderziekenhuis heeft gewerkt en in die tijd een
cursus in kinder- en zuigelingenverpleging heeft gevolgd, wordt de opleidingstijd, bedoeld in artikel 4, tweede
lid, van tien maanden tot vijf maanden teruggebracht.
3. Indien zij gedurende de in het vorige lid genoemde leertijd van vierentwintig maanden niet ten minste twee
maanden heeft gewerkt op een erkende boxenafdeling, dient zij dit alsnog in de in het vorige lid bedoelde vijf
maanden te doen.

Artikel 6
1. Om tot het examen ter verkrijging van het bewijsstuk voor de aantekening voor kinderverpleging te worden
toegelaten, dient de verpleegster nog in de opleidingsinrichting werkzaam te zijn.
2. Ten einde aan het in het vorige lid bedoelde examen te kunnen deelnemen, dient de kandidate over te leggen:
a. een diploma A, een ingeschreven, hiermede gelijkgesteld diploma of een verklaring, als bedoeld in artikel 16,
derde alinea, van de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandse Zaken
en Landbouw van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1929, 246);
b. een verklaring der docenten van de in artikel 3 bedoelde cursus, dat de kandidate deze cursus heeft gevolgd;
c. een verklaring van de directie der opleidingsinrichting of -inrichtingen, aangevende het tijdvak der opleiding,
uit welke verklaring tevens dient te blijken, dat de kandidate zich met ijver en toewijding op de verpleging van
zuigelingen en kinderen heeft toegelegd en daarin voldoende praktische ervaring heeft verkregen, alsmede een
bevredigende verklaring van de districtsverpleegster voor de kinderhygiëne, die de leiding heeft van de stage op
het terrein van de sociale kinderhygiëne, als bedoeld in artikel 4, vierde lid, waaruit onder meer blijkt, dat zij een
maand zonder onderbreking aldaar heeft gewerkt;
d. in de gevallen, bedoeld in artikel 5, de ingevolge dit artikel vereiste verklaringen.
3. Het diploma en de verklaringen worden in tweevoud aan de geneeskundige hoofdinspecteur van de
volksgezondheid gezonden.
4. De directie van de opleidingsinrichting dient ten minste één maand vóór de aanvang van het in het eerste lid
van dit artikel bedoelde examen de geneeskundige hoofdinspecteur van de datum van dit examen in kennis te
stellen.
Artikel 7
Zij, die een opleiding hebben gevolgd, welke voldoet aan de in deze beschikking gestelde eisen, worden door de
directie van de opleidingsinrichting tot het examen toegelaten, nadat bericht is ontvangen van de geneeskundige
hoofdinspecteur van de volksgezondheid, dat de bescheiden, bedoeld in artikel 6, door hem in orde zijn
bevonden en de overeenkomstig artikel 12 verschuldigde examengelden zijn gestort.
Artikel 8
1. Het examen wordt afgenomen en, bij gunstige uitslag, het bewijsstuk uitgereikt door een commissie,
bestaande uit de docent-kinderarts, de docente-verpleegster of de directrice of hoofdverpleegster van de
inrichting, waar de opleiding heeft plaatsgehad, en een regeringsdeskundige-kinderarts.
2. De betrokken regionale geneeskundige inspecteur en de geneeskundige hoofdinspecteur van de
volksgezondheid of diens vertegenwoordiger hebben het recht het examen bij te wonen.
Artikel 9
1. De regeling der examens geschiedt door de directie van de opleidingsinrichting, in overleg met de commissie,
bedoeld in artikel 8.
2. De voltallige commissie is bij het examen tegenwoordig.
3. De examens worden hoogstens viermaal per jaar afgenomen.
4. De examens duren een half uur; zij worden mondeling afgenomen en omvatten de onderwerpen, welke op de
cursus worden behandeld.

Artikel 10
1 Bij de beoordeling van de kennis van de kandidate wordt gebruik gemaakt van de volgende cijfers:
10 uitmuntend;
5 bijna voldoende;
9 zeer goed;
4 onvoldoende;
8 goed;
3 zeer onvoldoende;
7 ruim voldoende;
2 slecht;
6 voldoende;
1 zeer slecht.
2. Het gemiddelde bepaalt het eindcijfer.
3. Een kandidate is geslaagd, als dit eindcijfer niet lager dan 6 is.
4. Geen der cijfers mag lager dan 4 zijn.
5. Bij verschil van mening tussen de regeringsdeskundige en de overige examinatoren, bedoeld in artikel 8,
omtrent het uitreiken van het bewijsstuk wordt de beslissing, ongeacht de verkregen cijfers, aan eerstgenoemde
overgelaten.
6. Afwijzing wegens onvoldoende examen geschiedt voor een half jaar of drie maanden.
Artikel 11
Vanwege de opleidingsinrichting wordt ervoor zorg gedragen, dat zowel voor de opleiding als voor de examens
de nodige leermiddelen, lokalen en wat verder voor een en ander nodig is beschikbaar worden gesteld.
Artikel 12
1. de kosten voor het examen bedragen f 15, voor welk bedrag het examen niet meer dan éénmaal herhaald kan
worden.
2. Het verschuldigde examengeld wordt vóór het examen bij de geneeskundige hoofdinspecteur van de
volksgezondheid gestort.
’s-Gravenhage, 8 mei 1959.
De minister voornoemd,
Voor deze:
De directeur-generaal van de volksgezondheid,
P. Muntendam.

