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13 622 Wijziging van de Wet van 2 mei 1921, Stb. 702, tot wette-
lijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot wij-
ziging van de Wet van 2 mei 1921, Stb. 702, tot wettelijke bescherming van 
het diploma voor ziekenverpleging. 

De toelichtende memorie, die het wetsontwerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 24 september 1975 Juliana 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de titel van 

verpleger of verpleegster te wijzigen in de titel van verpleegkundige alsme-
de de aanduiding van de wet van 2 mei 1921, Stb. 702, tot wettelijke bescher-
ming van het diploma voor ziekenverpleging te wijzigen in wet tot bescher-
ming van het diploma van verpleegkundige; dat het voorts noodzakelijk is 
degenen die onder door de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne te 
bepalen voorwaarden met goed gevolg de opleiding voor Z-verpleegkundige, 
de middelbare beroepsopleiding voor verpleegkundigen of de hogere be-
roepsopleiding voor verpleegkundigen hebben doorlopen het recht te geven 
op het voeren van de bovenvermelde titel; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

Enig artikel 

De Wet van 2 mei 1921, Stb. 702, tot wettelijke bescherming van hetdiplo-
ma voor ziekenverpleging wordt gewijzigd als volgt: 
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A 
Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt: 
In het eerste lid wordt in plaats van «verpleger of verpleegster» gele-

zen: «verpleegkundige». 
In dit zelfde lid vervallen de woorden «en artikel 8». 
Het tweede lid wordt gelezen: 
«2. Een diploma van verpleegkundige kan zijn een diploma A-verpleeg-

kundige, een diploma B-verpleegkundige, een diploma Z-verpleegkundige, 
een diploma middelbare beroepsopleiding verpleegkundige of een diploma 
hogere beroepsopleiding verpleegkundige, al naar gelang de gevolgde op-
leiding». 

B 
Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt: 
In het eerste lid wordt in plaats van «ziekenverpleging» gelezen: «ver-

pleegkunde». 
In het tweede lid wordt in plaats van «verpleger of verpleegster» gelezen: 

«verpleegkundige». 
In plaats van « ziekenverpleging» wordt gelezen: «verpleegkunde». 

C 
Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt: 
In het eerste lid wordt in plaats van «ziekeninrichtingen» gelezen: «inrich-

tingen». 
In het tweede lid vervalt het woord «beide». 
In plaats van de woorden «het andere» wordt gelezen: «een ander daar-

van». 

D 
Artikel 4, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt: 
In plaats van «ziekeninrichting» wordt gelezen: «inrichting». 
In plaats van «ziekeninrichtingen» wordt gelezen: «inrichtingen». 

E 
Artikel 5 wordt gelezen: 
«Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne kan diploma's, al 

dan niet in het buitenland verkregen op andere wijze dan in artikel 3 ver-
meld, aanwijzen, die onder door hem te bepalen voorwaarden mede de in 
artikel 1 onderscheidenlijk de in artikel 2, tweede lid, bedoelde bevoegdheid 
geven». 

F 
Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt: 
In het eerste lid vervallen de woorden «of artikel 8». 
Het tweede lid vervalt. 
Het derde lid wordt genummerd als 2. 
Het vierde lid vervalt. 
Het vijfde lid wordt genummerd als 3. 
Het zesde lid wordt genummerd als 4. 
In dit lid wordt in plaats van «den verpleger of de verpleegster» gelezen: 

«de verpleegkundige». 
De woorden «of haar» en de woorden «of de draagster» vervallen. 

G 
Artikel 8 vervalt. 

H 
Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt: 
De komma achter het woord «gemeentepolitie» wordt vervangen door het 

woord «en». 
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De woorden «, alsmede, voor zoveel het diploma B betreft, de inspecteurs 
van het Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten» verval-
len. 

I 
Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt: 
In plaats van «verpleger of verpleegster» wordt gelezen: «verpleegkundi-

ge». 
De woorden «hetzij voor de gewone ziekenverpleging, met of zonder een 

bijzondere aanduiding als bedoeld in artikel 2, tweede lid, hetzij voor de ver-
pleging van zenuwzieken en krankzinnigen,» vervallen. 

J 
Na artikel 11 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

«Artikel 11a. Deze wet kan worden aangehaald als Wet tot bescherming van 
het diploma van verpleegkundige.». 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, die 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
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