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29 oktober 1987/Nr. 5541, 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. (11) tot categorale aanwijzing van diploma’s van verpleegkundigen 

wordt gewijzigd als volgt: 

A In artikel 2 wordt na onderdeel 3 een onderdeel toegevoegd: 

4. Het diploma ‘Psychiatric nurse’ verkregen na de opleiding aan het Grey’s Hospital te Pietermaritzburg in 

Zuid-Afrika in 1984 met goed gevolg hebben afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd door The 

South African Nursing Council, alsmede het diploma ‘Diploma General Nurse’ verkregen na de opleiding 

aan het Grey’s Hospital te Pietermaritzburg in Zuid-Afrika in 1981 met goed gevolg hebben afgesloten en 

voor zover dit diploma is geregistreerd door The South African Nursing Council, beide onder de 

voorwaarden dat: 

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

van twee maanden op een kraamafdeling; 

b. de binnen bovengenoemde afdeling benodigde vaardigheden in het praktijkopleidingsboek 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. 

B In artikel 3 wordt na onderdeel 18 een onderdeel toegevoegd: 

19. Het diploma ‘Certidao enfermagem e obstetricia’ verkregen na de opleiding aan de Universidade do 

Sagrado Coraçao te Baura in Brazilië in 1986 met goed gevolg hebben afgesloten en voor zover dit diploma 

is geregistreerd door het Ministerio do trabalho in Brazilië, onder de voorwaarden dat: 

a. in een ziekenhuis dat erkend is voor de opleiding B-verpleegkundige een praktijkleerperiode op full-time 

basis is gevolgd van drie maanden; 

b. de binnen voorgenoemd ziekenhuis benodigde vaardigheden in het praktijkopleidingsboek 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. 

C In artikel 5 wordt na onderdeel 5 een onderdeel toegevoegd: 

6. Het diploma ‘Diplom in psychiatrischer krankenpflege’ verkregen na de opleiding aan de Thurganische 

Schule für psychiatrische Krankenpflege te Münsterlingen in Zwitserland in 1987 met goed gevolg hebben 

afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd door het Zwitserse Rode Kruis. 

D In artikel 6 worden na onderdeel 112 de volgende onderdelen toegevoegd: 

113. Het diploma ‘Krankenschwester’ verkregen na de opleiding aan het Städliches Krankenhaus 

Mariënhospitaal te Arnsberg (BRD) in 1970 met goed gevolg hebben afgesloten en voor zover dit diploma is 

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

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

full-time basis is gevolgd van twee maanden op de kinderafdeling; 

b. de binnen voorgenoemd ziekenhuis benodigde vaardigheden in het praktijkopleidingsboek 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. 

114. Het diploma ‘Dyplom Ukonczenia Medycznego Studium Zawodoweg’ verkregen na de opleiding aan 

het Medycze Studium Zawodowego te Stalowa Wola in Polen in 1982 met goed gevolg hebben afgesloten 

en voor zover dit diploma is geregistreerd door de Poolse Volksrepubliek, onder de voorwaarden dat: 

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

full-time basis is gevolgd van: 

- vijf maanden op een verpleegafdeling snijdende specialismen; 

- vijf maanden op een verpleegafdeling niet-snijdende specialismen; 

- twee maanden op de kraamafdeling; 

b. de binnen voorgenoemd ziekenhuis benodigde vaardigheden in het praktijkopleidingsboek 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. 

115. Het diploma ‘Hemsirelik’ verkregen na de opleiding aan de Universiteit van Istanbul (Medische 

Faculteit Cerrahpasa) in 1985 met goed gevolg hebben afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd 

door het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken in Turkye. 

116. Het diploma ‘General Nurse’ verkregen na de opleiding aan het Singapore General Hospital in 1976 

met goed gevolg hebben afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd door de Singapore Nursing 

Board. 

117. Het diploma ‘Certificate of nursing licence’ verkregen na de opleiding aan de Suwon Junior College of 

Nursing in Korea in 1978 met goed gevolg hebben afgesloten en voor zover dit diploma is geregistreerd door 

het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken in Korea. 

 

Artikel II 

Deze regeling wordt in de Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking met ingang van de dag na die van 

plaatsing. 

 

Rijswijk, 29 oktober 1987. 

De staatssecretaris voornoemd, 

D.J.D. Dees. 

 

 


