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Wettelijke voorschriften inzake ziekenverzorgers 
en ziekenverzorgsters 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet houdende wettelijke voorschriften inzake ziekenverzorgers 
en ziekenverzorgsters. 

De toelichtende memorie (en bijlage), die het Wetsontwerp 
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 3 september 1962. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-G'eneraal 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in ove weging genomen hebben, dat het wenselijk 
is wettelijke voorschriften vast te stellen met betrekking tot 
ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters. 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan 
onder: 

a. „Onze Minister": Onze Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid; 

b. „verpleeginrichting'': een inrichting, waarin personen 
ter langdurige verpleging worden opgenomen; 

c. „ziekenhuis": een inrichting, waarin personen worden 
opgenomen voor genees-, heel-, of verloskundig onderzoek of 
voor het ondergaan van genees-, heel- of verloskundige be-
handeling; 

d. „hoofdinspecteur": de geneeskundige hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid. 

Artikel 2. 1. Alleen zij, die het diploma voor zieken-
verzorging hebben verworven en zijn ingeschreven in een door 
de hoofdinspecteur aan te houden register mogen zich zieken-
verzorger of ziekenverzorgster noemen. 

2. Onder het voeren van de benaming ziekenverzorger of 
ziekenverzorgster wordt mede verstaan het dragen van het in 
artikel 4 bedoelde onderscheidingsteken. 

Artikel 3. 1. Het diploma voor ziekenverzorging wordt 
slechts uitgereikt aan hen, die in een door Onze Minister daar-
toe aangewezen inrichting zijn opgeleid op de wijze door hem 
te bepalen en die met gunstig gevolg een examen hebben af-
gelegd, waarvan het programma door Onze Minister wordt 
vastgesteld. 

2. Onze Minister stelt de voorwaarden voor de aanwijzing 
vast. Hij stelt tevens de voorschriften vast waaraan de aan-
gewezen inrichting dient te voldoen. De aanwijzing kan worden 
ingetrokken, indien de inrichting niet of niet meer voldoet aan 
de door Onze Minister gestelde voorschriften. 

3. Wij kunnen aan diploma's voor ziekenverzorging buiten 
Nederland verkregen, onder door Ons te bepalen voorwaarden, 
dezelfde rechtskracht verbinden als aan het diploma bedoeld 
in artikel 2. 

Artikel 4. 1. Nadat de in artikel 2 bedoelde inschrijving 
heeft plaatsgehad, wordt aan de ziekenverzorger of zieken-
verzorgster een onderscheidingsteken uitgereikt, hetwelk van 
Rijkswege in bruikleen wordt afgestaan. 

2. Het onderscheidingsteken wordt door de houdster of 
door de houder ingeleverd, zodra het recht zich ziekenver-
zorger of ziekenverzorgster te noemen is vervallen. 
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Artikel 5. Het verrichten van werkzaamheden als zieken-
verzorger of ziekenverzorgster is uitsluitend toegestaan: 

a. in door Onze Minister daartoe aangewezen verpleeg-
inriehtingen of ziekenhuizen; 

b. in dienst van daartoe door Onze Minister aangewezen 
instellingen van gezondheidszorg. 

Artikel 6. 1. Onze Minister kan aan een aanwijzing, zoals 
bedoeld in artikel 5, voorschriften verbinden. 

2. Onze Minister kan de aanwijzing intrekken, indien aan 
de voorschriften niet wordt voldaan. 

Artikel 7. 1. Indien een ziekenverzorger of ziekenverzorg-
ster handelt in strijd met het bepaalde in artikel 5, kan de in 
artikel 2 bedoelde inschrijving worden doorgehaald; hierdoor 
vervalt het recht zich ziekenverzorger of ziekenverzorgster te 
noemen. 

2. De hoofdinspecteur doet aan de betrokkene hiervan 
mededeling bij aangetekend schrijven. 

3. Tegen de doorhaling van de inschrijving is beroep toe-
gelaten op Onze Minister, welk beroep dient te worden ingesteld 
binnen één maand na ontvangst van de mededeling in het 
vorige lid bedoeld. 

4. Indien de betrokkene hierom verzoekt wordt hangende 
het beroep de doorhaling geschorst. Onze Minister doet hiervan 
mededeling aan de hoofdinspecteur en de betrokkene. 

5. Het schorsen van de doorhaling heeft ten gevolge dat 
de betrokkene het recht behoudt zich ziekenverzorger of zieken-
verzorgster te noemen. 

6. Indien Onze Minister het beroep gegrond acht geeft hij 
opdracht tot het ongedaan maken van de doorhaling en doet 
hiervan mededeling aan de betrokkene. 

7. Indien Onze Minister het beroep ongegrond acht doet 
hij hiervan mededeling aan de hoofdinspecteur en aan de 
betrokkene. Indien schorsing van de doorhaling hangende het 
beroep heeft plaatsgehad, wordt deze hiermede opgeheven. 

8. Zij die het recht hebben verloren zich ziekenverzorger 
of ziekenverzorgster te noemen, kunnen de hoofdinspecteur 
om hcrinschrijving in het in artikel 2 bedoelde register ver-
zoeken. 

9. De hoofdinspecteur gaat hiertoe niet over, dan nadat 
hem is gebleken, dat degene, die om herinschrijving in het 
register heeft verzocht is of zal worden tewerkgesteld in een 
in artikel 5 bedoelde verpleeginrichting of ziekenhuis, of in 
dienst is getreden of zal treden van een in dat artikel bedoelde 
instelling van gezondheidszorg. 

10. Van een herinschrijving of een weigering daartoe doet 
de hoofdinspecteur mededeling aan de belanghebbende bij 
aangetekend schrijven. 

Bij herinschrijving wordt wederom een onderscheidingsteken 
uitgereikt. 

11. Van een weigering om tot herinschrijving over te gaan 
is beroep toegelaten op Onze Minister, welk beroep dient te 
worden ingesteld binnen één maand na ontvangst van de mede-
deling in het vorige lid bedoeld. 

12. Indien Onze Minister het beroep gegrond acht geeft 
hij de hoofdinspecteur opdracht tot herinschrijving over te 
gaan. Indien hij het beroep ongegrond acht doet hij hiervan 
mededeling aan de hoofdinspecteur en aan de betrokkene. 

Artikel 8. 1. Met geldboete van ten hoogste f 500 of 
hechtenis van ten hoogste 14 dagen wordt gestraft: 

a. degene, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich zieken-
verzorger of ziekenverzorgster noemt dan wel een daarop 

gelijkende benaming voert, waardoor ten onrechte de indruk 
kan worden gewekt dat hij of zij bevoegd is zich ziekenverzorger 
of ziekenverzorgster te noemen; 

b. degene, die zonder daartoe gerechtigd te zijn gebruik 
maakt, zij het ook met een geringe afwijking, van een onder-
scheidingsteken, waarvan het gebruik uitsluitend toekomt aan 
de ziekenverzorger of de ziekenverzorgster; 

c. degene, die, verplicht tot het inleveren van het in 
artikel 4 bedoelde onderscheidingsteken, zulks nalaat. 

2. De in het eerste lid van dit artikel strafbaar gestelde 
feiten zijn overtredingen. 

Arikel 9. Met het opsporen van overtredingen van deze 
wet zijn, behalve de in artikel 141 van het Wetboek van Straf-
vordering genoemde personen en de geneeskundige hoofd-
inspecteur en inspecteurs van de Volksgezondheid, alsmede 
de aan dezen toegevoegde ambtenaren, belast de door Onze 
Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister 
daartoe aangewezen personen. 

Artikel 10. 1. Onze Minister kan diploma's voor zieken-
verzorging, welke op het ogenblik van het in werking treden 
van deze wet of binnen twee jaren na dit tijdstip zijn verkregen 
op andere wijze dan in artikel 3 vermeld, aanwijzen, op grond 
waarvan onder door hen te bepalen voorwaarden de in artikel 2 
bedoelde inschrijving kan plaatsvinden. 

2. Onze Minister kan aan personen, die op het tijdstip van 
het in werking treden van deze wet op het terrein van de 
ziekenverzorging werkzaam zijn en die niet in het bezit zijn 
van een diploma voor ziekenverzorging, al dan niet onder be-
paalde voorwaarden toestaan zich te doen inschrijven in het 
in artikel 2 bedoelde register. Zij verkrijgen hierdoor het recht 
zich ziekenverzorger of ziekenverzorgster te noemen. 

Artikel 11. 1. Onze Minister stelt het model van het 
register, het diploma en het onderscheidingsteken vast. 

2. Hij geeft nadere voorschriften ten aanzien van de in-
schrijving, de doorhaling van de inschrijving en de schorsing 
van de doorhaling alsmede ten aanzien van de herinschrijving 
in het register. 

3. Hij geeft voorschriften omtrent de uitreiking van het 
diploma, alsmede omtrent de uitreiking en de inlevering van 
het onderscheidingsteken. 

Artikel 12. 1. Deze wet kan worden aangehaald als Wet 
op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters. 

2. Zij treedt in werking op.een door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 


