
6 8 1 9 (Tweede Kamer, zitting 1961—1962) 

EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Z i t t i n g 1962—1963 

Nr. 124 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET houdende wettelijke 
voorschriften inzake ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters. 

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 overweging 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: „Onze Minister": Onze Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid. 

Artikel 2. Alleen zij, die in het bezit zijn van een overeen-
komstig artikel 3 verworven diploma zijn gerechtigd zich 
ziekenverzorger of ziekenverzorgster te noemen en gebruik te 
maken 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. Nadat het in artikel 2 bedoelde diploma is ver-
worven, wordt aan de ziekenverzorger of ziekenverzorgster 
een onderscheidingsteken uitgereikt, hetwelk van Rijkswege in 
bruikleen wordt afgestaan. 

Artikel 5. 1. Met geldboete van ten hoogste f500 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; 
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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. 

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

Artikel 6. 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 7. 1. Onze Minister kan aan diploma's voor zieken-
verzorging, welke op het tijdstip 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, al dan niet onder 
door hem te bepalen voorwaarden dezelfde rechtskracht ver-
binden als aan het diploma, bedoeld in artikel 2. 

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 ziekenverzorger of zieken-
verzorgster te noemen en gebruik te maken van het in artikel 
4 bedoelde onderscheidingsteken. 

Artikel 8. 1. Onze Minister stelt het model van het 
in artikel 2 bedoelde diploma en het in artikel 4 bedoelde 
onderscheidingsteken vast. 

2. Hij geeft voorschriften omtrent de uitreiking van het 
diploma en het onderscheidingsteken. 

Artikel 9. 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, 


