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23 juli 1959 / Nr. 9126 / Afdeling Medische Beroepen en Ziektenbestrijding / Directie Volksgezondheid 

 

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid; 

 

Besluit: 

 

de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandse Zaken en Landbouw 

van 2/6 December 1929 (Stcrt. 1929, 246, Bijv. Stb. 1929, 256) tot uitvoering van artikel 3 der wet van 2 Mei 

1921 (Stb. 702) tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging, zoals deze is gewijzigd, 

nader te wijzigen als volgt: 

 

I 

Het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onder j, wordt gelezen als volgt:  

j. De leerling-verplegenden worden jaarlijks aan een geneeskundig onderzoek onderworpen.  

Eénmaal in de zes maanden wordt een röntgenfoto gemaakt van de longen van het verplegend personeel en van 

alle personen, die enige bezigheid op de verplegingsafdelingen verrichten, met uitzondering van het personeel, 

werkzaam op de tuberculoseafdelingen, respectievelijk in sanatoria voor lijders aan tuberculose, waarop het 

bepaalde onder k van toepassing is. 

 

II 

Aan artikel 2, eerste lid, worden na het bepaalde onder j de volgende bepalingen toegevoegd: 

k. Het personeel, werkzaam op de tuberculoseafdelingen, respectievelijk in sanatoria voor lijders aan 

tuberculose, wordt aan een onderzoek onderworpen overeenkomstig de volgende voorschriften: 

1
o
. éénmaal in de vier maanden dient een onderzoek plaats te hebben, dat ten minste het maken van een 

röntgenfoto van de longen moet omvatten; 

2
o
. éénmaal in de vier maanden dient een tuberculoseonderzoek plaats te vinden, indien de dwarsdoorsnee der 

induratie na de tuberculinereactie minder dan 6 mm bedraagt; 

3
o
. éénmaal per jaar dient een tuberculineonderzoek plaats te vinden, indien de dwarsdoorsnee der induratie na 

de tuberculinereactie minstens 6 mm bedraagt en door B.C.G.-vaccinatie is verkregen. 

Vóór de tewerkstelling en bij beëindiging van de werkzaamheden op een tuberculoseafdeling, respectievelijk in 

een sanatorium voor lijders aan tuberculose, wordt een röntgenfoto van de longen gemaakt, tenzij een periode 

van vier weken of minder is verstreken, sinds een dergelijke foto gemaakt is. 

 

III 

Aan artikel 19. eerste lid, worden na het bepaalde onder e de volgende bepalingen toegevoegd: 

f. De leerling-verplegenden worden jaarlijks aan een geneeskundig onderzoek onderworpen. 

Eenmaal in de zes maanden wordt een röntgenfoto van de longen gemaakt van het verplegend personeel en van 

alle personen, die enige bezigheid op de verplegingsafdelingen verrichten, met uitzondering van het personeel, 

werkzaam op de tuberculoseafdelingen, voor hetwelk het bepaalde onder g van toepassing is. 

g. Het personeel, werkzaam op de tuberculoseafdelingen, wordt aan een onderzoek onderworpen overeenkomstig 

de volgende voorschriften: 

1
o
. éénmaal in de vier maanden dient een onderzoek plaats te hebben, dat ten minste het maken van een 

röntgenfoto van de longen moet omvatten; 

2
o
. éénmaal in de vier maanden dient een tuberculineonderzoek plaats te vinden, indien de dwarsdoorsnee der 

induratie van de tuberculinereactie minder dan 6 mm bedraagt; 

3
o
. éénmaal per jaar dient een tuberculineonderzoek plaats te vinden, indien de dwarsdoorsnee der induratie na 



de tuberculinereactie minstens 6 mm bedraagt en door B.C.G.-vaccinatie is verkregen. 

Vóór de tewerkstelling en bij beëindiging van de werkzaamheden op een tuberculoseafdeling wordt een 

röntgenfoto van de longen gemaakt, tenzij een periode van vier weken of minder is verstreken, sinds een 

dergelijke foto gemaakt is. 

 

IV 

In bijlage B wordt in plaats van “Cijfers voor de praktijk, door de directrice gegeven over het derde leerjaar” 

gelezen: Cijfer voor de praktijk, door de directrice gegeven over het derde leerjaar. 

 

’s-Gravenhage, 23 juli 1959. 

 

De minister voornoemd, 

Voor deze, 

De Secretaris-Generaal, 

J.H. Klatte 

 

 


