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29 november 1978 / Nr. 87022 / Afd. DGVgz/MBO 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

Gelet op artikel 3 van de wet van 2 mei 1921, (Stb. 702), tot bescherming van het diploma van 

verpleegkundige
1
, 

 

Besluit: 

 

Artikel I 

De Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige van 28 december 1973 (Stcrt. 1974, nr. 12)2
2
 wordt 

gewijzigd als volgt. 

 

A 

In artikel 5 wordt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde, na het derde lid een 

nieuw vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 

‘4. De leerling die in het bezit is van het diploma Z-verpleegkundige, is vrijgesteld van het volgen van de 

introductieperiode. 

Bovendien kan door de voor de opleiding verantwoordelijk gestelde persoon, na overleg met de leerling en met 

toestemming van de hoofdinspecteur, het overige deel van de opleiding met ten hoogste zes maanden worden 

bekort.’ 

 

B 

Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt: 

- In het derde lid wordt in plaats van de woorden ‘of vijfde lid’ gelezen: ‘vijfde of zesde lid’. 

- In het vierde lid wordt na het tweede onderdeel ingevoegd: 

‘Leerlingen die in het bezit zijn van het diploma Z-verpleegkundige, mogen de opleiding niet langer dan 92 

dagen in totaal onderbreken. 

Leerlingen voor wie ingevolge artikel 5, vierde lid, de opleiding met ten hoogste 3 maanden is bekort, mogen 

de opleiding niet langer dan 85 dagen in totaal onderbreken. 

Leerlingen voor wie ingevolge artikel 5, vierde lid, de opleiding met meer dan drie doch ten hoogste zes 

maanden is bekort, mogen de opleiding niet langer dan in totaal 78 dagen onderbreken.’ 

 

C 

Artikel 19 wordt gewijzigd als volgt: 

- In het tweede lid wordt in plaats van het woord ‘B-verpleegkundige’ gelezen: ‘B- of Z-verpleegkundige.’ 

- In het vierde lid onder b, wordt in plaats van het onderdeel, luidend ‘- eventueel het diploma 

B-verpleegkundige of het diploma als vroedvrouw’ gelezen: ‘- eventueel het diploma B- of Z-verpleegkundige 

of het diploma als verloskundige’. 

 

D 

Artikel 23, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt: 

- In de eerste volzin worden de woorden ‘diploma B’ en ‘diploma A’ vervangen door de woorden ‘diploma B 

of Z-verpleegkundige’ onderscheidenlijk ‘diploma A-verpleegkundige’. 

- In de derde volzin worden de woorden ‘diploma’s A en B en het onderscheidingsteken B’ vervangen door de 

woorden ‘diploma’s A- en B-, A- en Z-, dan wel A-, B- en Z-verpleegkundige met de hierbij behorende 
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 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 juni 1977 (Stb. 397) 

2
 Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 september 1977 (Stcrt. 205) 



onderscheidingstekens’. 

- In de laatste volzin worden de woorden ‘onderscheidingsteken A/B’ vervangen door de woorden 

‘onderscheidingsteken A/Z, A/B, dan wel A/B/Z’. 

 

Artikel II 

Dit besluit wordt met de daarbij behorende nota van toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Het 

treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin het 

wordt geplaatst en werkt terug tot 10 januari 1978. 

 

Leidschendam, 29 november 1978. 

 

De Staatssecretaris voornoemd, 

E. Veder-Smit 

 

Nota van toelichting 

 

In verband met het tot stand komen van de Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige (Stcrt. 1978, nr. 19) 

is het noodzakelijk in de Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige de gevolgen van de toelating tot de 

opleiding voor de Z-verpleegkundige te regelen. 

Daartoe is in de onderhavige Regeling in artikel 5 een lid ingevoegd, waarin wordt gesteld dat degene die in 

het bezit is van het diploma Z verpleegkundige, is vrijgesteld van het volgen van de introductieperiode. Dit 

vindt zijn grond in het feit dat de leerstofomschrijving in de A- en in de Z-opleidingsregelingen vrijwel 

gelijkluidend zijn. 

Voorts is ditzelfde lid de mogelijkheid geopend van een bekorting van de verdere opleidingstijd met drie tot 

zes maanden. Deze variatie in duur is noodzakelijk, omdat de organisatie van het aantal studieperioden 

gedurende de A-opleiding van 3 ½ jaar nogal verschillend is voor de diverse opleidingsinrichtingen, evenals 

de ordening van de leerstof. 

De duur van de bekorting is mede afhankelijk van de praktische ervaring welke de Z-verpleegkundige zich 

inmiddels heeft eigen gemaakt. 

De wijziging van de artikelen 6, vierde lid, 19, tweede en vierde lid, en 23 betreft een aanpassing aan de 

hierboven bedoelde wijzigingen. 

Dit besluit werkt terug tot 10 januari jl., op welke datum de Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige 

van kracht is geworden. 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

 

 


