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30 juni 1992/nr. DGVgz/AGBOBOG 925288; Directie Algemene Gezondheidszorg en Beroepen 

 

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: 

 

De Regeling categoriale aanwijzing diploma's van verpleegkundige 1992 (Stcrt. 1992, 83) wordt gewijzigd 

als volgt: 

 

Artikel I 

A 

In bijlage I wordt 

1. na onderdeel 14b ingevoegd: 

14c. het diploma Graduate in Nursing dat na 31 december 1975 is behaald in de Filippijnen en dat 

geregistreerd is door de Board of Nursing Manilla in de Filippijnen; 

2. in onderdeel 26 ‘1983’ vervangen door: 1978 en ‘1985’ vervangen door 1984; 

3. na onderdeel 43ij ingevoegd: 

43z. het diploma Bachelor of Science in Nursing dat na 31 december 1990 is behaald in de Verenigde Staten 

van Amerika en dat geregistreerd is door de West Virginia Board of Examinors for Registered Professional 

Nurses; 

4. in onderdeel 48c ‘1990’ vervangen door: 1989. 

B 

In bijlage 2 wordt in onderdeel 7 ‘1979’ vervangen door: 1975. 

C 

In bijlage 4 worden, onder wijziging van de aanduiding van de onderdelen 3c in 3d en 3d in 3f, de volgende 

onderdelen ingevoegd: 

3c het diploma Medicinska sestra medicinski strueni radnik dat na 31 december 1985 is behaald in Joegosla-

vië en dat geregistreerd is door de Republiek Kroatië; 

3e hei diploma Medicinska sestra technicar dat na 31 december 1975 is behaald in Joegoslavië en dat 

geregistreerd is door de Republiek Montenegro. 

D 

In bijlage 10 wordt na onderdeel 2 toegevoegd: 

3. het diploma Asistent medico Y obstetra dat in 1971 is behaald in de Gemenebest van Onafhankelijke 

Staten en dat geregistreerd is door de Union of Sovjet Socialist Republics. 

 

Artikel II 

Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in 

werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin hij is 

geplaatst. 

 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 

namens deze, 

De directeur Algemene Gezondheidszorg en Beroepen, 

D.C. Kaasjager. 

 



Toelichting 

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Regeling categoriale aanwijzing diploma's van 

verpleegkundige 1992 (Stcrt. 1992, 83). In de regeling zijn diploma's aangewezen, die onder de in artikel 2 

en 3 van de regeling genoemde voorwaarde, dezelfde bevoegdheid geven als de in artikel 1, tweede lid, van 

de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, 702) bedoelde diploma's. Door de 

in de onderhavige regeling opgenomen wijzigingen wordt vorenbedoelde bevoegdheid (indien voldaan is aan 

de in artikel 2 en 3 gestelde voorwaarden) eveneens verbonden aan de in de onderhavige regeling genoemde 

diploma's. 

 


