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15 april 1971 / Nr. 186949 / Directoraat-Generaal voor de Gezondheidszorg / Hoofdafdeling M.B.O., Afdeling 

Opl. 

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de wet van 2 Mei 1921, Stb. 702, tot wettelijke bescherming van het diploma 

voor ziekenverpleging, 

 

Besluit, 

 

Artikel I 

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

van 2/6 december 1929 (Stcrt. 246), tot uitvoering van artikel 3 der wet van 2 mei 1921, Stb. 702, tot wettelijke 

bescherming van het diploma voor ziekenverpleging
1)

 wordt gewijzigd als volgt: 

 

A 

Artikel 19, eerste lid, onder f, wordt gelezen: 

De leerling-verplegenden worden jaarlijks aan een geneeskundig onderzoek onderworpen en voorts aan een door 

de geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid nader te omschrijven periodiek onderzoek naar 

tuberculose. 

Artikel 19, eerste lid, onder g, wordt gelezen: 

Alle andere personen die enige bezigheid op de verplegingsafdelingen verrichten, worden jaarlijks aan een door 

de geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid nader te omschrijven onderzoek naar tuberculose 

onderworpen. 

 

B. 

In artikel 24, eerste lid, wordt in plaats van ‘artsen’ gelezen: 

personen die hetzij arts zijn, hetzij in het bezit van het diploma B voor ziekenverpleging zijn. 

 

Artikel II 

1. Dit besluit wordt met de bijbehorende nota van toelichting in de Staatscourant bekend gemaakt. 

2. Het treedt in werking op de dag na die van zijn bekendmaking en werkt terug tot 1 maart 1971. 

 

’s-Gravenhage, 15 april 1971. 

 

De staatssecretaris voornoemd, 

R.J.H. Kruisinga 

 

Toelichting 

 

Artikel 19 

De onderdelen f en g van het eerste lid van dit artikel zijn in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten 

op het gebied van periodiek onderzoek naar tuberculose. 

Een veelvuldig maken van röntgenfoto’s wordt aldus voorkomen. 

 

                                                 
1)

 Laatstelijk gewijzigd besluit van de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 20 juli 1970, Strct. 

145. 



Artikel 24 

In verband met het feit dat bij de opleiding voor het examen B voor ziekenverpleging het verpleegkundig 

karakter een zwaarder accent heeft gekregen ten gevolge van de ontwikkeling van de verpleging van 

psychiatrische patiënten, is thans in onderhavig artikel de mogelijkheid geschapen ook verpleegkundigen als 

regeringsdeskundigen aan te wijzen. 

 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

R.J.H. Kruisinga 

 


