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MEEST BESTELDE INSIGNES MET 

ARTIKELNUMMER 

 

 

  Wet ziekenverpleging 
 
Ziekenverpleging A, 30 mm, zilver met email.  
Midden metalen kruisje. Randschrift “WET ZIEKENVERPLEGING" met bolhaaksluiting. 
Artikelnummer 035635 

 
Ziekenverpleging A,  20 mm, zilver met email. 
Midden metalen kruisje. Randschrift "WET ZIEKENVERPLEGING" met schroefsluiting. 
Artikelnummer 035637 

 

 Wet ziekenverpleging  
 
Insigne 'Ziekenverpleging A' in Rijksgekeurd zilveren uitvoering. Diameter ca. 25 mm. In het 
midden een metalen kruisje. Randschrift ''VERPLEEGKUNDIGE''. Emaille: transparant geel, 
letters groen. De keerzijde is voorzien van een bolhaaksluiting. 
Artikelnummer 035636 
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 Wet ziekenverpleging met kinderaantekening 
 
Insigne 'Verpleegkundige' in Rijksgekeurd zilveren uitvoering. Diameter ca. 25 mm. In het 
midden een zilveren kruis, kinderaantekening (stipjes op de horizontaal) en achtergrond 
oranje geëmailleerd. Randschrift ''VERPLEEGKUNDIGE''. Midden onderin een stip. Emaille: 
transparant geel, letters groen. De keerzijde is voorzien van een bolhaaksluiting. 
Artikelnummer 109768 

 
 

 Wet ziekenverpleging met kinderen kraamaantekening 
 
Insigne Ziekenverpleging met kinderen kraamaantekening in Rijksgekeurd zilveren uitvoering, 
diameter ca. 30 mm. Het insigne is geëmailleerd en heeft als randtekst 'WET 
ZIEKENVERPLEGING'. Afbeelding kruis met ooievaar, twee stipjes en gearceerde hoekjes 
kruis. 
Artikelnummer 108809 

 

 Wet ziekenverpleging met kraamaantekening 
 
Ziekenverpleging A insigne met kraamaantekening in Rijksgekeurd zilveren uitvoering, 
diameter ca. 30 mm. In het midden een metalen kruisje met ooievaar en randschrift "WET  
 



3 

ZIEKENVERPLEGING". Keerzijde voorzien van bolhaaksluiting. 
Artikelnummer 035641 

Ziekenverpleging A insigne met kraamaantekening in Rijksgekeurd zilveren uitvoering, 
diameter ca. 20 mm. In het midden een metalen kruisje met ooievaar en randschrift "WET 
ZIEKENVERPLEGING". Keerzijde voorzien van bolhaaksluiting. 
Artikelnummer 035643 

 Kraamverzorging (achtkantig) 

G.H.I. Volksgezondheid insigne Kraamverzorging in Rijksgekeurd zilver geoxideerde 
uitvoering. Geheel contour, achtkantig, diameter ca. 32 mm. Centraal is een ooievaar 
afgebeeldt. Het randschrift ´´KRAAMVERZORGING´´ is gelegen in blauw email. De keerzijde 
is voorzien van een bolhaaksluiting.  

Artikelnummer 000900 

 Kraamverzorgende 

Verpleegkundig specialist AGZ

V&VN insigne ‘VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST AGZ’ in 
verzilverd geoxideerde uitvoering. Diameter ca. 25 mm. op de 
voorzijde, bovenlangs aan de buitenrand, de tekst 
‘VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST’ onderlangs ‘AGZ’. De rand 
enigszins aflopend. Centraal op het fond een opwaartse hand, 
gelegen in geslepen emaille, paars. De bovenste helft onder de 
hand is enigszins verdiept. De keerzijde  is voorzien van een 
brochesluiting. Per stuk verpakt in een blauw kunststof mapje. 
Artikelnummer 116220
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 Wet ziekenverzorging 

GHI/VWS, insigne in Rijksgekeurd zilver vergulde uitvoering. Diameter ca. 23 mm, met 
eventuele gravure aan keerzijde volgens opgave. Het insigne is geëmailleerd in vijf kleuren en 
heeft als rondtekst 'WET ZIEKENVERZORGING'. Aan de keerzijde gemonteerd met een 
bolhaaksluiting. De keerzijde is mat.  
Artikelnummer 009154 

GHI/VWS, insigne in Rijksgekeurd zilver vergulde uitvoering. Diameter ca. 30 mm, met 
eventuele gravure aan keerzijde volgens opgave. Het insigne is geëmailleerd in vijf kleuren en 
heeft als rondtekst 'WET ZIEKENVERZORGING'. Aan de keerzijde gemonteerd met een 
bolhaaksluiting. De keerzijde is mat.  
Artikelnummer 000958 

 Zorghulp niveau 1 

Insigne ´Zorghulp nivo 1´ in verzilverd geoxideerde uitvoering. Diameter ca. 25 mm. Op de 
voorzijde, bovenlangs aan de buitenrand, de tekst ´ZORGHULP´. De rand enigszins aflopend. 
Centraal op het fond een opwaartse hand, gelegen in geslepen groen email (461). De 
bovenste  helft onder de hand is enigszins verdiept. De keerzijde is voorzien van een 
brochesluiting. 
Artikelnummer 038865 

 Helpende niveau 2 
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Insigne ´Helpende nivo 2´ in verzilverd geoxideerde uitvoering. Diameter ca. 25 mm. Op de 
voorzijde, bovenlangs aan de buitenrand, de tekst ´HELPENDE´. De rand enigszins aflopend. 
Centraal op het fond een opwaartse hand, gelegen in geslepen wit email (11A KB). De 
bovenste  helft onder de hand is enigszins verdiept. De keerzijde is voorzien van een 
brochesluiting. 
Artikelnummer 038860 

Verzorgende niveau 3 

Insigne ´Verzorgende nivo 3´ in verzilverd geoxideerde uitvoering. Diameter ca. 25 mm. Op 
de voorzijde, bovenlangs aan de buitenrand, de tekst ´VERZORGENDE´. De rand enigszins 
aflopend. Centraal op het fond een opwaartse hand, gelegen in geslepen geel email (11A 
KB). De bovenste  helft onder de hand is enigszins verdiept. De keerzijde is voorzien van een 
brochesluiting. 
Artikelnummer 038861 

 Verzorgende IG niveau 3IG 

Insigne ´Verzorgende IG nivo 3´ in verzilverd geoxideerde uitvoering. Diameter ca. 25 mm. Op 
de voorzijde, bovenlangs aan de buitenrand, de tekst ´Verzorgende IG´. De rand enigszins 
aflopend. Centraal op het fond een opwaartse hand, gelegen in geslepen email, geel (222). 
De bovenste  helft onder de hand is enigszins verdiept. De keerzijde is voorzien van een 
brochesluiting. 
Artikelnummer 038862 

Verpleegkundig specialist GGZ

V&VN insigne ‘VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ’ in 
verzilverd geoxideerde uitvoering. Diameter ca. 25 mm. op de 
voorzijde, bovenlangs aan de buitenrand, de tekst 
‘VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST’ onderlangs ‘GGZ’. De rand 
enigszins aflopend. Centraal op het fond een opwaartse hand, 
gelegen in geslepen emaille, paars. De bovenste helft onder de 
hand is enigszins verdiept. De keerzijde  is voorzien van een 
brochesluiting. Per stuk verpakt in een blauw kunststof mapje.
Artikelnummer 116230
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 Verpleegkundige niveau 4 

Insigne ´Verpleegkundige nivo 4´ in verzilverd geoxideerde uitvoering. Diameter ca. 25 mm. 
Op de voorzijde, bovenlangs aan de buitenrand, de tekst ´Verpleegkundige´. De rand 
enigszins aflopend. Centraal op het fond een opwaartse hand, gelegen in geslepen rood 
email (227C). De bovenste  helft onder de hand is enigszins verdiept. De keerzijde is voorzien 
van een brochesluiting. 
Artikelnummer 038863

 Verpleegkundige niveau 5 

Insigne ´Verpleegkundige nivo 5´ in verzilverd geoxideerde uitvoering. Diameter ca. 25 mm. 
Op de voorzijde, bovenlangs aan de buitenrand, de tekst ´Verpleegkundige´. De rand 
enigszins aflopend. Centraal op het fond een opwaartse hand, gelegen in geslepen blauw 
email (346). De bovenste  helft onder de hand is enigszins verdiept. De keerzijde is voorzien 
van een brochesluiting. 
Artikelnummer 038864 

Verpleegkundige (A) 

Verpleegkundige insigne viervlaks 'HBO-V', in Rijksgekeurd zilveren uitvoering, diameter ca. 
22,5 mm. Aan de keerzijde onder de sluiting genummerd volgens opgave, daaronder 'HBO-V' 
en voorzien van een bolhaaksluiting. 
Artikelnummer 109160 




