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21 augustus 1978 / Nr. 82691 / Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Hoofdafdeling Medische 

Beroepen en Opleidingen 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

Gelet op artikel 5 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige van 2 mei 1921, Stb 702
1
, 

 

Besluit: 

 

Artikel 1 

Het diploma Z, uitgereikt na 1 januari 1961 op grond van een examen, afgenomen onder toezicht van de 

vereniging van directeuren van zwakzinnigeninrichtingen, en geregistreerd door de opleidingscommissie, 

ingesteld door de vereniging voornoemd, geeft gelijke bevoegdheid als het diploma, verworven op grond van 

het met gunstig gevolg afleggen van een examen ingevolge de Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige 

van 10 januari 1978 (Stcrt. nr. 19), mits het in de aanhef genoemde diploma Z geregistreerd is door de 

geneeskundige hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid. 

 

Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der dagtekening van de Staatscourant waarin het met 

de bijbehorende nota van toelichting wordt geplaatst. 

 

Leidschendam, 21 augustus 1978. 

 

De Staatssecretaris voornoemd. 

E. Veder-Smit 

 

Nota van toelichting 

 

In de toelichting op de Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige dd. 10 januari 1978, Stcrt. nr. 19, is 

reeds aangekondigd dat een besluit zou worden genomen, waarbij op grond van artikel 5 van de Wet tot 

bescherming van het diploma verpleegkundige van 2 mei 1921, Stb. 702 (zoals dit luidt na wijziging bij de 

Wet van 8 juni 1977, Stb. 397) het diploma Z, behaald na een examen, afgenomen na januari 1961 onder 

toezicht van de vereniging van directeuren van zwakzinnigeninrichtingen, wordt gelijkgesteld met het 

diploma, verworven ingevolge de Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige. 

 

In bijgaand besluit vindt deze gelijkstelling plaats onder voorwaarde dat de betreffende diploma's 

- geregistreerd zijn door de opleidingscommissie, ingesteld door de vereniging voornoemd, 

- geregistreerd zijn bij de geneeskundige hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid. 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

E. Veder-Smit. 

 

 

                                                 
1
 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 juni 1977, Stb. 397. 


