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17 juni 1987/Nr. 2350, 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. 702); 

 

Besluit: 

 

Artikel I 

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

wordt gewijzigd als volgt: 

A In artikel 4 worden na onderdeel 4 de volgende twee onderdelen toegevoegd, luidende: 

5. het diploma ‘Krankenschwester’ verkregen na de opleiding aan de Schwesternschule der Universität 

Heidelberg (BRD) in 1980 met goed gevolg te hebben afgesloten en voorzover dat diploma geregistreerd is 

door het Regierungspräsidium te Karlsruhe (BRD). 

6. Het diploma ‘Certificate of public health nurse’ verkregen na de opleiding van San Diego University (USA) 

in 1979 met goed gevolg te hebben afgesloten en voorzover dat diploma geregistreerd is bij de State of 

California Department of Health services (USA). 

B Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt: 

1. in onderdeel 51 wordt ‘1983’ vervangen door: 1982, 1983 en 1984. 

2. in onderdeel 76 wordt ‘1986’ vervangen door: 1983 en 1986. 

3. na onderdeel 88 worden de volgende onderdelen toegevoegd: 

89. Het diploma ‘Verpleegassistente’ verkregen na de opleiding aan het St. Berlindes instituut voor 

verpleegkunde te Antwerpen in België in 1969 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat 

diploma is geregistreerd bij het ministerie van Volksgezondheid en van Leefmilieu te Brussel in België, onder 

de voorwaarden dat: 

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

full-time basis van: 

- vier maanden op een verpleegafdeling snijdende specialismen; 

- vier maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen; 

- twee maanden op de kraamafdeling; 

- twee maanden op de kinderafdeling; 

b. twee verslagen zijn gemaakt m.b.t. het verplegen van een patiënt op de verpleegafdeling snijdende- en 

niet-snijdende specialismen. Beide verslagen dienen met een voldoende te zijn beoordeeld; 

c. binnen de genoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het Praktijkopleidingsboek (POB) zijn 

afgetekend; 

d. 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. 

90. Het diploma ‘Prüfungszeugnis Kinderkrankenpflege’ verkregen na de opleiding aan de Städtischen 

Klinieken Duisburg (BRD) in 1982 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is 

geregistreerd bij het Bezirksambt Innenstadt Duisburg (BRD), onder de voorwaarden dat: 

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

full-time basis van: 

- vijf maanden op een verpleegafdeling snijdende specialismen; 

- vijf maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen; 

- twee maanden op de kraamafdeling; 

b. twee verslagen zijn gemaakt, waarvan één m.b.t. de verpleging van een volwassen patiënt op de verpleegaf-



deling snijdende specialismen en één m.b.t. de verpleging van een volwassen patiënt op de verpleegafdeling 

niet-snijdende specialismen. Beide verslagen dienen met een voldoende te zijn beoordeeld; 

c. de binnen de genoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het Praktijkopleidingsboek (POB) zijn 

afgetekend; 

d. 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. 

91. Het diploma ‘Ausweis Krankenschwester’ verkregen na de opleiding aan de Krankenpflegeschule des 

Nervenkrankenhauses des Bezirks Oberbayern (BRD) in 1963 met goed gevolg hebben afgesloten en 

voorzover het diploma is geregistreerd door de Regierung Oberbayern (BRD), onder de voorwaarden dat: 

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

full-time basis van: 

- vijf maanden op een verpleegafdeling snijdende specialismen; 

- twee maanden op de kraamafdeling; 

- twee maanden op de kinderafdeling; 

a. de binnen de genoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het Praktijkopleidingsboek (POB) zijn 

afgetekend; 

b. 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. 

92. Het diploma ‘Prüfungszeugnis Kinderkrankenpflege’ verkregen na de opleiding aan de 

Universitätskinderklinik te Freiburg (BRD) in 1986 met goed gevolg te hebben afgesloten en voorzover dat 

diploma is geregistreerd door het Regierungspräsidium te Freiburg (BRD), onder de voorwaarden dat: 

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

full-time basis van: 

- vijf maanden op een verpleegafdeling snijdende specialismen; 

- vijf maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen; 

- twee maanden op de kraamafdeling; 

b. twee verslagen zijn gemaakt, waarvan één m.b.t. de verpleging van een volwassen patiënt op de 

verpleegafdeling snijdende specialismen en één m.b.t. de verpleging van een volwassen patiënt op de 

verpleegafdeling niet-snijdende specialismen. Beide verslagen dienen met een voldoende te zijn beoordeeld; 

c. de binnen de genoemde afdelingen benodigde vaardigheden in het Praktijkopleidingsboek (POB) zijn 

afgetekend; 

d. 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. 

93. Het diploma ‘Certificate nursing’ verkregen na de opleiding aan de Love Lock Jones Nursing Education 

Centre-Highway-Combe-Buds (UK) in 1968 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma 

is geregistreerd door de ‘United Kingdom Central Council for Nursing and Midwifery’ in Londen, onder de 

voorwaarde dat een getuigschrift is overgelegd van de bijscholingscursus Scholings- en 

wederinschakelingsproject in Ziekeninrichtingen (SWZ) voor A-verpleegkundigen. 

94. Het diploma ‘Mecinsky sestry’ verkregen na de opleiding aan de Medische school voor opleiding voor 

verpleegsters te Zenum in Joegoslavië in 1969 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat 

diploma is geregistreerd bij de Socialistische republiek Servië, onder de voorwaarden dat: 

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

full-time basis van: 

- vier maanden op een verpleegafdeling snijdende specialismen; 

- vier maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen; 

- twee maanden op de kraamafdeling; 

- twee maanden op de 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. 

95. Het diploma ‘Idjazak Pengatur Rawat’ verkregen na de opleiding aan de Sakit Stelle Maris te Makassar in 

Indonesië in 1963 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd door het 

Departement van Gezondheid in Indonesië. 

96. Het diploma ‘Algemene verpleging’ verkregen na de opleiding aan het H.F. Verwoerd Hospitaal te 

Pretoria in Zuid-Afrika in 1983 met goed gevolg te hebben afgesloten en voorzover dat diploma is 

geregistreerd door het Departement van Hospitaaldienst te Transvaal (Zuid-Afrika), onder de voorwaarden 

dat: 

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

full-time basis van twee maanden op de kraamafdeling; 

b. de binnen de genoemde afdeling benodigde vaardigheden in het Praktijkopleidingsboek (PQB) 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. 

97. Het diploma ‘Infirmièr(e)’, verkregen na de opleiding aan het Instituut Technique Medical te Tshikaji in 

Zaïre in 1984 met goed gevolg te hebben afgesloten en voor zover dat diploma is geregistreerd bij het 

Departement Santé Publique te Kinshasa in Zake. 

 

Artikel II 

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

die van plaatsing. 

 

Rijswijk, 17 juni 1987. 

De Staatssecretaris voornoemd, 

D.J.D. Dees. 

 

 


