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19 juli 1990/nr. GBO/PP-527702/ Directie Gezondheidzorg 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 

Het Besluit categorale aanwijzing diploma’s van verpleegkundige (Stcrt. 1989, 152)
1
 wordt gewijzigd als 

volgt: A 

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt. 

1. In onderdeel 5 wordt ‘1969’ vervangen door: 1966. 

2 In onderdeel 6 wordt ‘1976’ vervangen door: 1970. 

3 Na onderdeel 50 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

50a. het diploma Sjuksköterska dat na 31 december 1965 is behaald in Finland en dat geregistreerd is door 

The Finnish Federation of Nurses; 

4 Na onderdeel 71 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

71a. het diploma d’Etat d’Adjoint de Santé dat na 31 december 1979 is behaald in Marokko en dat geregi-

streerd is door het Ministère de la Santé in Marokko; 

5. Na onderdeel 82 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

82a. het baccalaureaats diploma van de opleiding tot sanitair verpleegkundige dat na 31 december 1978 is 

behaald in Roemenië en dat geregistreerd is door het Ministerie van Opvoeding en Onderwijs in Roemenië; 

6. In onderdeel 130 wordt ‘1980’ vervangen door: 1979. 

7. Onderdeel 133 wordt gewijzigd als volgt: 

133. het diploma Psigiatriese verpleegkundige/Psychiatric nurse dat na 31 december 1980 is behaald in Zuid-

Afrika en dat geregistreerd is door de South African Nursing Council; 

B 

In artikel 3, onder a, punt 3
o
, wordt tussen ‘64’ en ‘,80’ ingevoegd:, 71a. 

 

Artikel II 

Dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in 

werking met ingang van de tweede dag na die van dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst. 

 

De Staatssecretaris voornoemd, 

namens deze: 

De Directeur Gezondheidszorg Beroepen en Opleidingen, 

H.R.G. Veldkamp 

 
1
 Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 7 mei 1990 (Stcrt. 96). 

 

Toelichting 

Artikel 1, onder A 

Het onderhavige besluit strekt tot wijziging van het Besluit categorale aanwijzing diploma’s van 

verpleegkundige (Stcrt. 1989, 152). In dat besluit zijn diploma’s aangewezen waaraan, onder de in artikel 3 

van dat besluit genoemde voorwaarde, dezelfde bevoegdheid wordt verleend als aan de in artikel 1, tweede 

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

Dit betekent dat degenen die in het bezit zijn van een in artikel 2 van voornoemd besluit aangewezen 



diploma en die voldoen aan de gestelde voorwaarde bevoegd zijn de titel van verpleegkundige te voeren als-

mede gebruik te maken van het in artikel 6 van de wet bedoelde onderscheidingsteken. 

Door de in artikel 1, onder A, van het onderhavige besluit opgenomen wijziging wordt vorenbedoelde 

bevoegdheid (indien voldaan is aan de in artikel 3 gestelde voorwaarde) eveneens verbonden aan de in dat 

onderdeel genoemde diploma’s. 

Artikel 1, onder B 

Door de in dit onderdeel opgenomen wijziging wordt bewerkstelligd dat aan het in artikel 2, onder 71a 

(nieuw), van het Besluit categorale aanwijzing diploma’s van verpleegkundige genoemde diploma 

uitsluitend de vorenbedoelde bevoegdheid wordt verbonden indien de bezitter van dat diploma een 

verklaring als bedoeld in artikel 3, onder a, punt 3
o
, van voornoemd besluit overlegt. 


