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23 september 1986/Nr. 405609, Directoraat-generaal van de Volksgezondheid, Directie Gezondheidszorg, 

Beroepen en opleidingen 

 

De Staatsecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 

Gelet op artikel 5 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, nr. 207); 

 

Besluit: 

 

Artikel 1 

De regeling van 30 mei 1986 (Stcrt. 111) tot categorale aanwijzing van diploma’s van verpleegkundigen wordt 

gewijzigd als volgt. 

A Artikel 3, aanhef, wordt gewijzigd in: Als diploma’s, in het buitenland verkregen, die mede de in artikel 1 

van de Wet bedoelde bevoegdheid geven voor zover het betreft het diploma HBO-verpleegkundige worden 

aangewezen: 

B In artikel 3 wordt het gedachtenstreepje na de aanhef vervangen door het cijfer ‘1’. Aan het onderdeel 

worden twee onderdelen toegevoegd, luidende: 

2 Het diploma ‘Certificate van de Hebreeuwse Universiteit Hadassah Medical Organisation’, verkregen na de 

opleiding aan de Henrietta Szold Hadassah School of Nursing te Jeruzalem met goed gevolg in 1984 te hebben 

afgesloten, rechtgevend op de titel ‘Graduate nurse’, en voor zover het diploma geregistreerd is door het 

Israëlische Ministerie van Gezondheid. 

3 Het diploma ‘Baccalaureate Lade’ verkregen na de opleiding aan de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem 

met goed gevolg in 1985 te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door het Israëlische 

Ministerie van Gezondheid. 

C In artikel 6, onderdeel 15, onder a, wordt ‘kinderafdeling’ gewijzigd in: kraamafdeling. 

D In artikel 6, onderdeel 17, wordt ‘1984’ vervangen door: 1983,1984 of 1985. 

E Na onderdeel 34 van artikel 6 wordt toegevoegd: 

35 Het diploma ‘post-lyceale beroepsopleiding’, verkregen na de opleiding aan de school voor post-lyceale 

beroepsopleiding te Arad in Roemenië, in 1975 met goed gevolg te hebben afgesloten, rechtgevend op de titel 

‘assistent medical’, en voorzover het diploma is geregistreerd door het Ministerie van Gezondheid te 

Roemenië, onder de voorwaarden dat: 

a. in ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een stage is gelopen op full-time 

basis van: 

- 4 maanden op de afdeling snijdende specialismen; 

- 4 maanden op de afdeling niet-snijdende specialismen; 

- 2 maanden op de kinderafdeling; 

- 2 maanden op de kraamafdeling; 

b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde 

Overzicht Praktijk Opleiding (OPO) zijn afgetekend; 

c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

36 Het diploma ‘Idjazah Pengatur Rawat’ verkregen na de opleiding aan het Ziekenhuis ‘Sint Carolus’ te 

Jakarta in Indonesië met goed gevolg in 1962 te hebben afgesloten en voorzover dit diploma is geregistreerd 

door de Republiek Indonesia – ‘Departemen Kesehatan’ in Indonesië. 

37 Het diploma ‘Grade de Bachelier ès sciences’ (B.Sc.) verkregen na de opleiding aan de Université de 

Montreal Faculté des sciences infirmières te Canada, in 1984 met goed gevolg te hebben afgesloten en 

voorzover dat diploma is geregistreerd door ‘The Alberta Association of Registered nurse’ in Canada. 

38 Het diploma ‘Krankenschwester/ Krankenpfleger’, verkregen na de opleiding aan de Schwesterschule der 



Briger Usulinen am Regionalspital St. Maria te Visp in Zwitserland, met goed gevolg in 1981 te hebben 

afgesloten, en die geregistreerd zijn door het Zwitserse Rode Kruis onder de voorwaarden dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de Opleiding diploma A-verpleegkundige een stage is gelopen op 

full-time basis van 2 maanden kinderverpleging; 

b. de binnen de voornoemde afdeling benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde Overzicht 

Praktijk Opleiding zijn afgetekend; 

c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

39 Het diploma ‘vroedvrouw’ verkregen na de opleiding aan het St. Jansinstituut voor verpleegkunde te 

Brugge in België met goed gevolg in 1987 te hebben afgesloten, en voorzover dat diploma is geregistreerd 

door het Belgische Ministerie van Nationale Opvoeding en het Ministerie van Volksgezondheid te België 

onder de voorwaarden dat: 

a. een stage op een algemene verpleegkundige afdeling is gelopen gedurende 3 tot 6 maanden met een gunstig 

resultaat; 

b. de binnen genoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde Overzicht 

Praktijk Opleiding (OPO) zijn afgetekend; 

c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

40 Het diploma ‘General nurse’ verkregen na de opleiding aan het St. Bartholomew’s School of Nursing te 

Londen in Engeland met goed gevolg in 1966 te hebben afgesloten en voorzover geregistreerd door de General 

nursing council of Engeland and Wales te Engeland onder de voorwaarden dat: 

a. een verklaring is overgelegd, waarin wordt bevestigd dat betrokkene de werkzaamheden van 

verantwoordelijke algemeen verpleegkundige gedurende tenminste drie jaren tijdens de vijf jaren die aan de 

afgifte van de verklaring vooraf gingen, daadwerkelijk en op wettige wijze heeft verricht; 

b. de bijscholingscursus voor A-verpleegkundigen is gevolgd van de Landelijke Werkgroep Scholing en 

Wederinschakeling in Ziekenhuizen. 

41 Het diploma ‘Medicinska sestra’, verkregen na de opleiding aan het ‘Medicinska Centar’ te Pula in 

Joegoslavië met goed gevolg in 1981 te hebben afgesloten, en voorzover dat diploma is geregistreerd door de 

S.F.R. Joegoslavië, Socialistische republiek Kroatië, onder voorwaarden dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een stage is gelopen op 

full-time basis van: 

- 4 maanden op de afdeling snijdende specialismen; 

- 4 maanden op de afdeling niet-snijdende specialismen; 

- 2 maanden op de verloskundige afdeling; 

- 2 maanden op de kinderafdeling; 

b. de binnen de genoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde Overzicht 

Praktische Opleiding (OPO) zijn afgetekend; 

c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

42 Het diploma ‘Nurse graduation certificate’, verkregen na de opleiding aan het Kwong Wah Hospitaal te 

Hong Kong met goed gevolg in 1972 te hebben afgesloten, rechtgevend op de titel ‘registered nurse’ en voor 

zover dat diploma geregistreerd is bij de Nursing board of Hong Kong, onder de voorwaarden dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een stage is gelopen, op 

full-time basis van 2 maanden op een verloskundige afdeling; 

b. de binnen de genoemde afdeling benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde Overzicht 

Praktijk Opleiding (OPO) zijn afgetekend; 

c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

43 Het diploma ‘Todustus’ certificaat, verkregen na de opleiding aan het Helsinki college of nursing – 



University Central Hospita’ te Finland met goed gevolg in 1978 te hebben afgesloten, rechtgevend op de titel 

‘Registered Nurse’, en voor zover dat diploma is geregistreerd door de ‘Lääkintöhallitus’ National Board of 

Health onder de voorwaarden dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een stage is gelopen, op 

full-time basis van: 

- drie maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen; 

- drie maanden op een afdeling snijdende specialismen; 

b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde 

Overzicht Praktijk Opleiding (OPO) zijn afgetekend; 

c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

44 Het diploma ‘Potvrzeni’ verklaring, verkregen na de opleiding aan de Middelbare School voor 

gezondheidszorg te Praag, Tsjechoslowakije, studierichting kraamverpleegster, in 1978 met goed gevolg te 

hebben afgesloten, rechtgevend op de titel ‘Obor zenskych sester’, en voor zover dat diploma geregistreerd is 

door het Tsjechische Ministerie van Gezondheidswezen C.S.R., onder de voorwaarden dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige 18 maanden als derde en 

vierde jaars leerling de opleiding tot A-verpleegkundige is gevolgd; 

b. gedurende deze periode theoretisch onderwijs gevolgd is en de binnen de genoemde afdelingen benodigde 

vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde Overzicht Praktische Opleiding (OPO) zijn afgetekend; 

c. twee verslagen zijn gemaakt met betrekking tot de verpleging van een patiënt op een afdeling snijdende 

specialismen voor volwassenen en een van een patiënt op een afdeling niet-snijdende specialismen voor 

volwassenen, en ieder verslag met tenminste een voldoende is beoordeeld; 

d. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

45 Het diploma ‘Saglik Koleji Diplomasi’ diploma Beroepsonderwijs van Volksgezondheid, verkregen na de 

opleiding aan de ‘Bolu Saglik Meslek Lisesi’ school voor Beroepsonderwijs voor Volksgezondheid te Bolu in 

Turkije in 1979 met goed gevolg te hebben afgesloten, rechtgevend op de titel ‘Hemsirelik’, en voor zover dat 

diploma geregisteerd is door het Turkse Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken, onder de 

voorwaarden dat: 

a. een stage op een algemene verpleegkundige afdeling is gelopen gedurende 3 tot 6 maanden, met een gunstig 

resultaat; 

b. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

46 Het diploma ‘Nursing Certificate Grade A’ en het diploma ‘ Midwife’, verkregen na de opleiding aan het 

Muhimbili Medical Centre School of Nursing te Dar es Salaam in 1974 met goed gevolg te hebben afgesloten 

en voor zover dat diploma geregisteerd is door de Tanzaniaanse Nurses and Midwives Council. 

47 Het diploma ‘Krankenschwester’, verkregen na de opleiding aan de Schwesternschule des 

Diakonessenhauses te Bern, in 1985 met goed gevolg te hebben doorlopen, en voor zover dat diploma is 

geregistreerd door het Zwitserse Rode Kruis, onder de voorwaarden dat: 

a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een stage is gelopen op 

full-time basis van 2 maanden op een kinderafdeling; 

b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde 

Overzicht Praktijk Opleiding (OPO) zijn afgetekend; 

c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

48 Het diploma ‘Svjedodzba’ getuigschrift van een middelbare opleiding, verkregen na de opleiding aan het 

‘Medicinska Centarin Sibenik’ in Joegoslavië te Sibenik, in 1979 met goed gevolg te hebben afgesloten, 

rechtgevend op de titel ‘Medicinska sestra’, alsmede richting, en voor zover dat diploma is geregistreerd door 

de S.F.R. Joegoslavië, Socialistische republiek Kroatië onder de voorwaarden dat: 



a. in een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een stage is gelopen, op 

full-time basis van: 

- vier maanden op een afdeling niet-snijdende specialismen; 

- vier maanden op een afdeling snijdende specialismen; 

- 2 maanden op de kinderafdeling; 

- 2 maanden op de verloskundige afdeling; 

b. de binnen de voornoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het in artikel 2, onder b, bedoelde 

Overzicht Praktijk Opleiding (OPO) zijn afgetekend; 

c. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

49 Het diploma ‘Pielegniarki’ verkregen na de opleiding tot het diploma ‘Pielegniarki’ aan het Medisch 

Lyceum  te Inowroclaw, district Bydgoszcz in Polen met goed gevolg in 1977 te hebben afgesloten, en voor 

zover dat diploma geregisteerd is door het Poolse Ministerie van Gezondheid en Sociale Zorg, onder 

voorwaarden dat: 

a. een stage op een algemene verpleegkundige afdeling is gelopen gedurende 3 tot 6 maanden, met een gunstig 

resultaat; 

b. de directie van het desbetreffende ziekenhuis de minister er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

 

Artikel II 

Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de dag na 

plaatsing. 

 

Rijswijk, 23 september 1986. 

 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 

D.J.D. Dees 

 

 

 


