OPLEIDINGSPROGRAMMA
Het NVSMR Opleidingsprogramma voorziet in kennisoverdracht, toetsing en nascholing voor haar kandidaatleden en leden. U vindt het Opleidingsprogramma ook op de website van de NVMSR (www.nvmsr.nl).
1. Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage”
Jaarlijks organiseert de NVMSR een vierdaagse basiscursus voor medisch specialisten om in aanmerking te
komen voor het kandidaat-lidmaatschap.
Voor het kandidaat-lidmaatschap zijn de volgende voorwaarden van kracht:
1. U dient in het bezit te zijn van een geldige BIG-registratie als arts;
2. Tussen het verlopen van de RGS -inschrijving en het aangaan van het kandidaat-lidmaatschap mag
niet meer dan 1 jaar zijn, tenzij u kunt aantonen dat u in de periode na het beëindigen van de
inschrijving en de aanvraag voor toetreding jaarlijks expertises heeft verricht.
3. U moet bereid zijn te voldoen aan de eisen die de vereniging aan het kandidaat-lidmaatschap stelt.
De Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage” is geschikt voor deelnemers die al ervaring hebben met
het verrichten van expertises of deelnemers met geen of minder ervaring.
Indien u, in de drie jaar voorafgaande aan deelname aan de Basiscursus, reeds minimaal zes expertises heeft
verricht de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR
april 2016), worden tijdens deze Basiscursus ten minste twee van de door u ingebrachte expertises
besproken. Nadat u deze cursus succesvol heeft afgerond, wordt u (indien gewenst) in beginsel toegelaten
als kandidaat-lid van de NVMSR. U heeft drie jaar de tijd om na het volgen van de Basiscursus het volwaardig
lidmaatschap te behalen.
Indien u nog geen of minder dan zes expertises heeft uitgebracht, kunt u wel de Basiscursus volgen.
Ter beoordeling van de hierna door u uitgebrachte expertises schrijft u zich binnen 1 jaar na het volgen van
de Basiscursus in voor een Masterclass “Praktisch rapporteren”, alwaar u tenminste 2 geanonimiseerde
rapporten laat beoordelen voor het Bestuurs- of Civiele recht (NB: het is ook mogelijk om, tegen extra
kosten, at random 2 expertiserapporten in geanonimiseerde vorm door de Toetsingscommissie te laten
beoordelen). Hierna wordt u (indien gewenst) in beginsel toegelaten als kandidaat-lid van de NVMSR.
U heeft vervolgens drie jaar de tijd om het volwaardig lidmaatschap te behalen.
Kandidaat-leden worden op de website vermeld en zijn welkom als toehoorder bij de Algemene
Ledenvergadering en bij het lezingenprogramma van de Themamiddag in december, zie punt 4.

2.

Masterclasses “Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen” voor de groepen
Neurologie, Psychiatrie en Snijdende Specialismen (orthopedie/ Algemene Chirurgie/ Oogheelkunde/
KNO/ Interne geneeskunde/ Kindergeneeskunde/ Verloskunde en Gynaecologie/Verzekeringsartsen))

Voor het behalen van uw volwaardig lidmaatschap volgt u na de Basiscursus “Medisch Specialistische
Rapportage” (en indien van toepassing de Masterclass “Praktisch rapporteren”) één of meer Masterclasses
“Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen” waarin uw rapportages (minstens 2) worden
beoordeeld.
Na een positieve beoordeling van uw rapporten en indien u voldoet aan de eisen, zoals omschreven in artikel
4 en 6 van het Huishoudelijk Reglement wordt uw kandidaat-lidmaatschap omgezet naar het volwaardige
lidmaatschap voor de Kamer Civiel- of Bestuursrecht. Wilt u lid worden van beide kamers, dan moeten er
minstens 2 rapporten van elke kamer zijn getoetst tijdens de Masterclasses.
U wordt ingeschreven in het verenigingsregister. De inschrijving in het verenigingsregister geldt voor een
periode van vijf jaar.
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3.
Herregistratie
Na vijf jaar vindt herregistratie plaats. Het lidmaatschap wordt verlengd volgens de Opleidingseisen
Herregistratie (artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement):
a. U heeft zich gedurende deze periode daadwerkelijk beziggehouden met het verrichten van
medische expertises met een minimum van 2 per jaar volgens de normen die zijn neergelegd in de
Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016).
b. U heeft aantoonbaar voldaan aan de na- en bijscholingseisen van het eigen specialisme, ook als men
vanwege onvoldoende tijdsinvestering in de curatieve patiëntenzorg niet meer door de RSG als
specialist is ingeschreven.
c. Deelname Masterclasses/intervisiegroep. Een lid wordt geacht ook lid te zijn van een bij voorkeur
vaste intervisiegroep. U dient over een periode van 5 jaar gemiddeld tenminste 5 intervisies van 4
uur te volgen of 20 uur intervisie verspreid over 5 jaar.
d. Minimaal drie rapportages, die at random zijn gekozen uit de productie van de afgelopen
lidmaatschapsperiode, zijn door de toetsingscommissie als voldoende beoordeeld.
Masterclasses/Intervisiegroep (punt c):
U dient over een periode van 5 jaar gemiddeld tenminste 5 intervisies van 4 uur te volgen of 20 uur intervisie
verspreid over 5 jaar. Dit kan:
• binnen een eigen intervisiegroep.
U wordt als lid van de NVMSR geacht lid te zijn van een bij voorkeur vaste intervisiegroep. Deze
externe intervisiegroepen leggen verantwoording af middels een aanwezigheidslijst en notulen (het
format is beschikbaar op de website www.nvmsr.nl). In deze notulen is terug te vinden door wie en
welke casuïstiek werd besproken en wat verbeterpunten zijn. De notulen worden aan de secretaris
van het NVMSR-Bestuur gestuurd en gearchiveerd door het secretariaat.
• door deelname aan de Masterclasses/Intervisie die georganiseerd worden tijdens de jaarlijkse
congres/themadag. De Masterclasses worden voorgezeten door door het bestuur benoemde leden.
• door deelname aan een Masterclasses/Intervisie op andere data die de NVMSR bekend maakt via
de Nieuwsbrief en website. De Masterclasses worden voorgezeten door door het bestuur
benoemde leden.

4.
Themadag NVMSR
De jaarlijkse Themadag in december is een uitstekende gelegenheid uw kennis en uw netwerk te vergroten.
In de ochtend kunnen leden tevens intervisie uren m.b.t. de herregistratie behalen bij de Masterclasses.
Aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waar ook kandidaat-leden welkom zijn als
toehoorder.
In de middag staat verdieping van kennis centraal met een lezingenprogramma en kunt u nieuwe en bekende
collegae in een informele setting ontmoeten.

GAIA-accreditatie
NVMSR vraagt GAIA-accreditatie aan voor de door de NVMSR georganiseerde Basiscursus, Masterclasses en
Themadag.
U vindt het Opleidingsprogramma, het Huishoudelijk Reglement en de Statuten op de website van de
NVMSR (www.nvmsr.nl).
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