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27 november 1987/Nr. 6591, Directoraat-generaal van de Volksgezondheid/Directie Gezondheidszorgbe-

roepen 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, nr. 702); 

 

Besluit 

 

Artikel I 

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

wordt gewijzigd als volgt: 

In artikel 6 worden na onderdeel 114 de volgende onderdelen toegevoegd: 

115. Het diploma ‘Krankenschwester’ verkregen na de opleiding aan het Kaiser-Franz-Josef-Spital te Wenen 

in Oostenrijk in 1984 met goed gevolg hebben afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd door de 

Republiek Oostenrijk. 

116. Het diploma ‘Hemsirelik’ verkregen na de opleiding aan de Beroepsopleiding Gezondheidszorg te 

Samsun in Turkije in 1983 met goed gevolg hebben afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd door 

het ministerie van Gezondheidszorg en Welzijn in Turkije, onder de voorwaarden dat 

a. in een ziekenhuis dat erkend is voor de opleiding A-verpleegkundige een praktijkleerperiode is gevolgd op 

full-time basis van: 

- vier maanden op de verpleegafdeling snijdende specialismen; 

- twee maanden op de kinderafdeling; 

b. de binnen de voorgenoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het praktijkopleidingsboek (POB) zijn 

afgetekend: 

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

gestelde voorwaarden is voldaan en de bewijzen hiervan heeft overgelegd. 

117. Het diploma ‘verpleegkundige in de kindergeneeskunde’ verkregen na de opleiding aan de School voor 

verpleegkundige op het gebied van de kindergeneeskunde te Belgrado in Joegoslavië in 1970 met goed gevolg 

hebben afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd door de Socialistische Republiek Servië in 

Joegoslavië, onder de voorwaarden dat: 

a. in een ziekenhuis dat erkend is voor de opleiding A-verpleegkundige een praktijkleerperiode is gevolgd op 

full-time basis van: 

- vier maanden op de verpleegafdeling snijdende specialismen; 

- vier maanden op de verpleegafdeling niet-snijdende specialismen; 

- twee maanden op de kraamafdeling; 

b. de binnen de voorgenoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het praktijkopleidingsboek (POB) 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. 

118. Het diploma ‘Idjazah Pengatur Rawat A’ verkregen na de opleiding aan het Ambon Militair Hospital 

Tertiary te Ambon in Indonesië in 1975 met goed gevolg hebben afgesloten en voor zover dit diploma is 

geregistreerd door de Minister van Gezondheid en het Hoofd Gezondheidsdienst Landmacht in Indonesië, 

onder de voorwaarden dat: 

a. een verklaring is overgelegd, waaruit blijkt dat betrokkenen van de laatste vijf jaar, drie jaar de 

werkzaamheden van verantwoordelijk algemeen verpleegkundige, daadwerkelijk en op wettige wijze hebben 

verricht, ofwel 

b. de SWZ-bijscholingscursus voor A-verpleegkundige met goed gevolg hebben afgesloten. 



119. Het diploma ‘General Nurse’ verkregen na de opleiding aan het Queen Victoria Memorial Hospital for 

Women and Children te Melbourne in Australië in 1962 met goed gevolg hebben afgesloten en voor zover dit 

diploma is geregistreerd bij de Victorian Nursing Council in Australië, onder de voorwaarden dat: 

a. een verklaring is overgelegd, waaruit blijkt dat betrokkenen van de laatste vijf jaar, drie jaar de 

werkzaamheden van verantwoordelijk algemeen verpleegkundige, daadwerkelijk en op wettige wijze hebben 

verricht, ofwel: 

b. de SWZ-bijscholingscursus voor A-verpleegkundigen met goed gevolg hebben afgesloten. 

120. Het diploma ‘General Nurse’ verkregen na de opleiding aan de Wrexham Maelor Hospital te Wrexham 

(UK) in 1976 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd door de United 

Kingdom Central Council for Nursing and Midwifery in Groot-Brittannië. 

 

Artikel II 

Deze Regeling wordt in de Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking met ingang van de dag na die van 

plaatsing. 

 

Rijkswijk, 27 november 1987. 

De staatssecretaris voornoemd, 

D.J.D. Dees. 

 

 

 


