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12 april 1988/Nr. 511313/Directoraat-generaal van de Volksgezondheid/Directie Gezondheidszorgberoepen 

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. 7021; 

 

Besluit: 

 

Artikel I 

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

wordt gewijzigd als volgt: 

A 

In artikel 3 worden na onderdeel 20 de volgende onderdelen toegevoegd: 

21. Het diploma ‘Verpleegkundige/studierichting somatisch verpleegkunde’ verkregen na de opleiding aan 

het Instituto pa Formacion den Enfermeria te Curaçao in 1987 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor 

zover dit diploma is geregistreerd door het Ministerie van Volksgezondheid in Curaçao. 

22. liet diploma ‘Bachelor of Science in Nursing’ verkregen na de opleiding aan de Cebu City Medical 

Center School of Nursing in de Filippijnen in 1982 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dit 

diploma is geregistreerd door the Board of Nursing en Manilla in de Filippijnen. 

B 

In artikel 4 wordt na onderdeel 6 het volgende onderdeel toegevoegd: 

1. Het diploma ‘General nurse’ verkregen na de opleiding aan het National Health Institute te Botswana in 

1980 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd door de Botswana 

Nursing Council. 

C 

In artikel 6 worden na onderdeel 130 de volgende onderdelen toegevoegd: 

131. Het diploma ‘Krankenschwester’ verkregen na de opleiding aan de Krankenpflegeschule ‘Annastift 

E.V.’ te Hannover-Kleefeld (BRD) in 1968 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dit diploma 

is geregistreerd door het Regierungspräsidium Hannover (BRD), onder de voorwaarden dat: 

a. In een ziekenhuis dat is erkend voor de opleiding diploma A-verpleegkundige een praktijkleerperiode is 

gevolgd op full-time basis van: 

- twee maanden op de kinderafdeling; 

- twee maanden op de kraamafdeling: 

b. de binnen de genoemde 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. 

132. Het diploma ‘Kinderkrankenschwester’ verkregen na de opleiding aan het EvaKrankenhaus ‘Bethanien’ 

te lserlohn (BRD) in 1980 met goed gevolg hebben afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd 

door de Regierungspräsident Arnsberg (BRD), onder de voorwaarden dat: 

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

gevolgd op full-time basis van: 

- vijf maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen; 

- vijf maanden op een verpleegafdeling snijdende specialismen; 

b. de binnen de genoemde 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. 

133. Het diploma ‘Kinderkrankenschwester’ verkregen na de opleiding aan het Kreiskrankenhaus ‘Heide’ te 

Heide/Holstein (BRD) in 1976 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dit diploma is 

geregistreerd door het Landesprüfungsamt Heilberufe Schleswig-Holstein (BRD), onder de voorwaarden dat: 

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

gevolgd op full-time basis van: 

- vijf maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen; 

- vijf maanden op een verpleegafdeling snijdende specialismen; 

b. de binnen de genoemde 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. 

134. Het diploma ‘Krankenschwester’ verkregen na de opleiding aan het Diakonissenmutterhaus te 

Mannheim (BRD) in 1973 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd 

bij de Regierungspräsidium Karlsruhe (BRD), onder de voorwaarden dat: 

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

gevolgd op full-time basis van twee maanden op een kinderafdeling; 

b. de binnen de genoemde 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. 

135. Het diploma ‘Krankenschwester’ verkregen na de opleiding aan de Krankenpflegeschule am 

Landeskrankenhaus te Feldkirch in Oostenrijk in 1982 met goed gevolg te hebben afgesloten. 

136. Het diploma ‘Krankenschwester’ verkregen na de opleiding aan het St. Georg Krankenhaus te Leipzig 

(DDR) in 1977 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd hij de Rat 

des Kreisses Leipzig (DDR), onder de voorwaarden dat: 

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

gevolgd op full-time basis van twee maanden op een kinderafdeling; 

b. de binnen de genoemde 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 hieraan heeft overgelegd. 

137. Het diploma ‘Idjazah Pengatur Rawat’ verkregen na de opleiding aan het Sint Carolus Ziekenhuis te 

Jakarta in Indonesië in 1961 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd 

door het Departemen Kesehaten in Indonesië. 

138. Het diploma ‘Enfermera’ verkregen na de opleiding aan de Universiteit van Chili in 1973 met goed 

gevolg te hebben afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd door de Universiteit Chili. 

 

Artikel II 

Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de dag 

na die van plaatsing. 

 

Rijswijk, 12 april 1988. 

De staatssecretaris voornoemd, 

D.J.D. Dees. 

 


