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14 april 1987 / Nr. 1772, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie Gezondheidszorg Beroepen en 

-opleidingen, Hoofdafd. Verplegende en Verzorgende Beroepen en Opleidingen. 

 

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 

De regeling van 30 mei 1986 (Stort. nr. 111) tot categoriale aanwijzing van diploma’s van verpleegkundigen 

wordt gewijzigd als volgt: 

In artikel 3 worden na onderdeel 13 de volgende onderdelen toegevoegd: 

14. Het diploma 'Gegradueerd ziekenhuisverple(e)g(st)er’, afgegeven door een daarvoor bevoegde instantie in 

België en voor zover dat diploma is geregistreerd door het ministerie van Volksgezondheid en van Leefmilieu te 

Brussel in België, onder de voorwaarden dat: 

a. een praktijkleerperiode is gevolgd van: 

- drie maanden in een psychiatrisch ziekenhuis; 

- drie maanden in de Maatschappelijke Gezondheidszorg. 

b. de hoofd wijkverpleegkundige c.q. de directeur GGD en de directie van het psychiatrisch ziekenhuis, alwaar 

de praktijkleerperioden zijn gevolgd, de minister er schriftelijk van in kennis hebben gesteld dat aan de gestelde 

voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan hebben overgelegd. 

15. Het diploma 'Gegradueerd kinderverple(e)g(st)er’, afgegeven door een daarvoor bevoegde instantie in België 

en voor zover dat diploma is geregistreerd door het ministerie van Volksgezondheid en van Leefmilieu te 

Brussel in België, onder de voorwaarden dat: 

a. een praktijkperiode is gevolgd van: 

- drie maanden in een psychiatrisch ziekenhuis; 

- drie maanden in de Maatschappelijke Gezondheidszorg. 

b. de hoofd wijkverpleegkundige c.q de directeur GGD en de directie van het psychiatrisch ziekenhuis, alwaar de 

praktijkperioden zijn gevolgd, de minister er schriftelijk van in kennis hebben gesteld dat aan de gestelde 

voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan hebben overgelegd. 

16. Het diploma 'Gegradueerd psychiatrisch verple(e)g(st)er’, afgegeven door een daarvoor bevoegde instantie in 

België en voorzover dat diploma is geregistreerd door het ministerie van Volksgezondheid en van Leefmilieu te 

Brussel in België, onder de voorwaarden dat: 

a. een praktijkleerperiode is gevolgd van: 

- drie maanden in een algemeen ziekenhuis; 

- drie maanden in de Maatschappelijk Gezondheidszorg. 

b. de directie van het algemeen ziekenhuis en de hoofd wijkverpleegkundige c.q. de directeur GGD, alwaar de 

praktijkleerperioden zijn gevolgd, de minister er schriftelijk van in kennis hebben gesteld dat aan de gestelde 

voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan hebben overgelegd. 

17. Het diploma 'Gegradueerd sociaal verple(e)g(st)er’, afgegeven door een daarvoor bevoegde instantie in 

België en voor zover dat diploma is geregistreerd door het ministerie van Volksgezondheid en van Leefmilieu te 

Brussel in België. 

 

Artikel II 

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

van haar plaatsing. 



 

Rijswijk 14 april 1987. 

De staatssecretaris voornoemd, 

D.J.D. Dees. 

 

 

 


