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De Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR) is opgericht 
in 2009. De belangrijkste doelstelling van de NVMSR is het bevorderen van de kwaliteit van 
medisch specialistische rapportages.  

De eisen die aan rapporteurs worden gesteld, nemen toe. Dat blijkt o.a. uit de jurisprudentie van 
de laatste jaren. De betrokkenen zelf, hun belangenbehartigers/advocaten, de rechtbanken, 
beroepsinstanties en overige opdrachtgevers verlangen terecht naar de hoogst mogelijke 
kwaliteit en eisen daarom een transparante en gewaarborgde expertise.  

De NVMSR kent drie soorten lidmaatschap:  
* het kandidaat-lidmaatschap 
* het lidmaatschap, civiel- en/of bestuursrecht 
* het bijzonder lidmaatschap 

U verkrijgt het kandidaat-lidmaatschap als: 
1. u de 4-daagse Basiscursus volledig en succesvol doorlopen heeft.  
2. u minimaal 6 expertises verricht volgens de normen die zijn neergelegd in de  
 Richtlijnen Medische Specialistische Rapportage (KNMG/WMSR, 2008). Deze  
 expertises mogen tot maximaal 3 jaar vóór deelname aan de basiscursus zijn verricht. 
3. tenminste 2 van uw rapporten middels een Masterclass of door de  
 Toetsingscommissie als voldoende zijn beoordeeld.   

NB: U levert een lijst in bij de Toetsingscommissie met de data waarop de (geanonimiseerde) 
expertises zijn uitgebracht en in welke categorie deze expertises vallen. Hieruit worden at 
random 2 rapporten gekozen en beoordeeld. Een Masterclass kan (bij voorkeur) tijdens de 
Basiscursus of tijdens het jaarlijkse NVMSR-congres (Themadag) worden gevolgd. Daarnaast is 
het mogelijk om, tegen extra kosten, at random 2 expertiserapporten in geanonimiseerde vorm 
door de Toetsingscommissie te laten beoordelen. 

U verkrijgt het volwaardig lidmaatschap als: 
1. u staat ingeschreven in het BIG-register als arts en/of het register van de RGS, de HVRC of 

de SGRC ofwel u voldoet aantoonbaar aan de na- en bijscholingseisen van het eigen 
specialisme en van de NVME, wanneer u vanwege onvoldoende tijdsinvestering in de 
curatieve patiëntenzorg niet meer als medisch specialist staat ingeschreven in 1 van de 
genoemde registers. 

2. tenminste 2 van uw expertises (per categorie Civiel- of Bestuursrecht) tijdens  
 een Masterclass als voldoende zijn beoordeeld en daarmee voldoen aan de  
 normen die zijn neergelegd in de Richtlijn NVMSR april 2016 
3. u kunt aantonen dat u zich gedurende tenminste 1 jaar daadwerkelijk heeft  
 bezig gehouden met het verrichten van medische expertises met een minimum  
 van 2 expertises per jaar. 
 
Het lidmaatschap geldt voor een periode van 5 jaar. Na deze termijn vindt herregistratie plaats. 
Uw lidmaatschap wordt verlengd volgens de opleidingseisen herregistratie. 
 
Het bijzonder lidmaatschap wordt toegekend aan personen die een structurele bijdrage aan de 
kwaliteitsbevordering van medisch-specialistische expertises leveren die door de vereniging van 
belang wordt geacht. Het bijzonder lidmaatschap wordt toegekend door de algemene 
ledenvergadering op voordracht van het bestuur. 


