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KONINKLIJK BESLUIT. 

 

12 Maart 1930 n
o
. 17 

 

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., 

ENZ., ENZ. 

 

Op de voordracht van onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 27 Februari 1930, n
o
. 125 C, 

afdeeling Volksgezondheid, en van onzen Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 

van 7 Maart 1930, n°. 660, afdeeling Armwezen; 

Gelet op Ons besluit van 21 December 1928, n
o
. 104; 

 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

 

het bepaalde onder C van Ons besluit van 21 December 1928 n
o
. 104 wordt gelezen als volgt: 

C. aanteekening voor kinderverpleging. 

De hoofdinspecteur van de Volksgezondheid voor de hygiëne van het kind, de tuberculosebestrijding en de 

bestrijding van geslachtsziekten, stelt op een daartoe gedaan schriftelijk verzoek van eene verpleegster, die in het 

bezit is van diploma A of een daarmede krachtens de wet gelijkgesteld diploma, op dat diploma eene 

aanteekening voor kinderverpleging, indien bij dat verzoek wordt overgelegd: 

1°. hetzij een bewijsstuk, dat verzoekster met goed gevolg een examen heeft afgelegd, volgens een door 

Onzen Minister  van Arbeid, Handel en Nijverheid vast te stellen programma. Aan dit examen mag alleen 

worden deelgenomen door haar, die eene opleiding hebben genoten op de wijze, door voornoemden Minister 

vast te stellen, in een erkend kinderziekenhuis of eene erkende zuigelingen- en kinderafdeeling van een 

algemeen erkend ziekenhuis en tevens aan een erkend consultatiebureau voor zuigelingen; 

2°. hetzij een bewijsstuk, dat verzoekster vóór 1 Januari 1929 gedurende 2 jaar onafgebroken gewerkt heeft 

in ten hoogste 2 inrichtingen, uitsluitend bestemd voor de verpleging van kinderen en/of zuigelingen, of 

gedurende 2 jaar onafgebroken werkzaam geweest is op eene kinder- en/of zuigelingenafdeeling van ten hoogste 

2 algemeene ziekenhuizen, en Onze Minister, met de uitvoering van dit besluit belast, Zijne goedkeuring 

verleent tot het stellen van de aanteekening. 

 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in de 

Nederlandsche Staatscourant zal worden geplaatst. 

 

’s Gravenhage, 12 Maart 1930. 

 

WILHELMINA. 

 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T.J. Verschuur. 

 

De Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

Ruys de Beerenbrouck. 


