HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Opgesteld conform de Statuten van 7 maart 2013
Opgesteld n.a.v. goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 7 december 2017
Begripsbepalingen
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
• De vereniging: de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR),
statutair gevestigd in Nijmegen.
• De Statuten: de Statuten van de vereniging (van 7 maart 2013);
• Het bestuur: het bestuur van de vereniging;
• De algemene ledenvergadering: de vergadering van de leden van de vereniging;
• Het bijzonder lid: het lid als bedoeld in artikel 4 van de Statuten
• Het kandidaat-lid: het lid van de vereniging als omschreven in artikel 4 van de Statuten;
• Het gewoon lid: het lid als omschreven in artikel 4 van de Statuten
• Het reglement: het Huishoudelijk Reglement;
• Het verenigingsregister: het register van de gewone (dus gecertificeerde) leden.
Voorwaarden voor toelating als kandidaat-lid
Artikel 2 (zie artikel 4 van de Statuten)
Om te kunnen worden toegelaten als kandidaat-lid van de vereniging zijn de volgende voorwaarden van
kracht:
1. Men 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 men kan aantonen dat men in de periode na het beëindigen van de
inschrijving en de aanvraag voor toetreding jaarlijks expertises heeft verricht
3. Men moet bereid zijn te voldoen aan de eisen die de vereniging aan het kandidaat-lidmaatschap
stelt.
Bijzondere leden
Artikel 3
Conform artikel 4 van de Statuten: het bijzonder lidmaatschap wordt toegekend aan personen die,
vanuit hun functie of deskundigheid, een structurele bijdrage aan de kwaliteitsbevordering van medischspecialistische expertises kunnen leveren die door de vereniging van belang wordt geacht. Het bijzonder
lidmaatschap wordt toegekend door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur voor
een periode van vijf jaar.
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Eisen aan het kandidaat-lidmaatschap
Artikel 4 (zie artikel 5, lid 1 van de Statuten)
Het kandidaat-lidmaatschap kan men op twee verschillende manieren verkrijgen:
1. Het volledig en succesvol doorlopen van de 4-daagse Basiscursus “Medisch Specialistische
Rapportage”, waarbij
a. de deelnemer voor aanvang van de Basiscursus minimaal 6 expertises heeft verricht volgens de
normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR
april 2016). Deze expertises zijn verricht in de drie jaar voorafgaande aan deelname aan de
Basiscursus.
b. de deelnemer tenminste twee expertises heeft ingebracht bij de Basiscursus en deze in de
parallelle sessies zijn besproken
Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de deelnemer (indien gewenst) in beginsel toegelaten als
kandidaat-lid. Vervolgens heeft het kandidaat-lid drie jaar de tijd om het volwaardige lidmaatschap te
behalen.
2. Het volledig en succesvol doorlopen van de 4-daagse Basiscursus “Medisch Specialistische
Rapportage”, waarbij
a. de deelnemer voor aanvang van de Basiscursus nog geen expertises heeft uitgebracht of niet
voldoet aan de eis om voor aanvang van de cursus minimaal 6 expertises te hebben verricht (in de
drie jaar voorafgaande aan de Basiscursus) volgens de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn
Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016).
b. de deelnemer zich binnen 1 jaar na het volgen van de Basiscursus inschrijft voor een Masterclass
“Praktisch rapporteren”, waar tenminste twee (geanonimiseerde) rapporten ter bespreking
worden aangeboden, zie artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de deelnemer (indien gewenst) in beginsel toegelaten als
kandidaat-lid. Vervolgens heeft het kandidaat-lid drie jaar de tijd om het volwaardige lidmaatschap te
behalen.
Beëindiging kandidaat-lidmaatschap
Artikel 5
Het kandidaat-lidmaatschap eindigt:
1. Als dit wordt omgezet in het gewone lidmaatschap zodra het kandidaat-lid heeft voldaan aan de
eisen, zoals omschreven in de artikelen 4 en 6 van dit Huishoudelijk Reglement.
2. Indien het kandidaat-lid na maximaal 3 jaren niet heeft voldaan aan de eisen als bedoeld in de
artikelen 4 en 6 van dit Huishoudelijk Reglement.
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Inschrijving in het verenigingsregister
Artikel 6
Voorwaarden om als gewoon lid in het verenigingsregister ingeschreven te kunnen worden:
1. Inschrijving in het BIG-register als arts en/of het register van de RGS, ofwel het aantoonbaar voldoen
aan de na- en bijscholingseisen van het eigen specialisme, wanneer men vanwege onvoldoende
tijdsinvestering in de curatieve patiëntenzorg niet meer als medisch specialist staat ingeschreven in 1
van de genoemde registers.
2. Tenminste 2 eigen expertises (per categorie Civiel- of Bestuursrecht) zijn tijdens een Masterclass
“Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen” als voldoende beoordeeld en voldoen
daarmee aan de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage
(Richtlijn NVMSR april 2016)
3. Tenminste 1 jaar aantoonbaar medische expertises verrichten met een minimum van 2 expertises per
jaar.
Het lidmaatschap geldt voor een periode van 5 jaar. Na deze termijn vindt herregistratie plaats,
volgens de Opleidingseisen Herregistratie.
Herregistratie in het verenigingsregister
Artikel 7
1. De inschrijving in het verenigingsregister geldt voor een periode van vijf jaar.
2. Na vijf jaar vindt herregistratie plaats. Het lidmaatschap wordt verlengd volgens de Opleidingseisen
Herregistratie:
a. Men 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. Men 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 RGS
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. Dit kan:
• binnen een eigen 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 NVMSRBestuur gestuurd en gearchiveerd door het secretariaat.
• door deel te nemen aan de Masterclasses/Intervisie tijdens de jaarlijkse congres-/themadag of
op andere data die de NVMSR bekend maakt via de Nieuwsbrief en website. De Masterclasses
worden voorgezeten door door het bestuur benoemde leden.
d. Minimaal drie rapportages, die at random zijn gekozen uit de productie van de afgelopen
lidmaatschapsperiode, zijn door de toetsingscommissie als voldoende beoordeeld.
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Beheer van het verenigingsregister
Artikel 8
1.
2.
3.
4.

Het verenigingsregister is openbaar via de website (www.nvmsr.nl).
Er is een commissie tot beheer van het verenigingsregister, de registratiecommissie.
De registratiecommissie adviseert het bestuur over de inschrijving, zie artikel 10, lid 2.
Indien het bestuur ten aanzien van de inschrijving in het register in negatieve zin beslist, dan is
beroep hiertegen mogelijk bij de commissie van beroep, als bedoeld in artikel 16 lid 4 van de
Statuten.
5. De registratiecommissie onderhoudt tezamen met het secretariaat het verenigingsregister en
informeert de leden daaromtrent.
Beëindiging van inschrijving in het verenigingsregister
Artikel 9
De inschrijving in het verenigingsregister eindigt bij overlijden, bij het niet voldoen van de
verenigingscontributie of indien het lid niet voldoet aan alle in de artikelen 6 en 7 van dit Huishoudelijk
Reglement genoemde eisen. Over uitzonderingen, zoals bij overmacht, mogelijk leidende tot verlenging
van deze termijn, beslist het bestuur, gehoord hebbende de algemene vergadering
Commissies
Artikel 10
De opleidingscommissie bestaat uit alle leden van het bestuur en leden, die op voordracht van het
bestuur door de ledenvergadering in deze functie worden gekozen. De opleidingscommissie houdt zich
bezig met:
a. De inhoud en de organisatie van de Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage”
voor kandidaat-leden, in samenwerking met de instellingen waarmee de vereniging deze cursus
opzet. De opleidingscommissie toetst of kandidaat-leden de cursus op voldoende niveau
hebben gevolgd.
b. Het organiseren van de Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en
valkuilen” voor kandidaat-leden
c. Het organiseren van de Masterclass “Praktisch rapporteren”, waaraan toekomstige kandidaatleden (zie artikel 4 lid 2) kunnen deelnemen.
d. Het organiseren van de Masterclass/Intervisie voor gewone leden in het kader van
herregistratie
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Afdelingen
Artikel 11
Afdelingen worden gevormd door kandidaat-leden en gewone leden met eenzelfde medische
specialisme of dezelfde groep van medisch specialismen. Afdelingen worden ingesteld door de
ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
Kamers
Artikel 12
Kamers worden gevormd door kandidaat-leden en gewone leden met eenzelfde belangstelling voor
specifieke deelaspecten op het gebied van civiele recht en/of het bestuursrecht. Kamers worden
ingesteld door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
Contributie
Artikel 13
Kandidaat-leden en gewone leden betalen jaarlijks contributie. Om als gewoon lid van de vereniging te
worden toegelaten is eenmalig entreegeld verschuldigd. Na ontvangst van betaling worden de gegevens
in het verenigingsregister op de website (www.nvmsr.nl) geplaatst.
Gasten
Artikel 14
1. Na beëindiging van het lidmaatschap kan de betrokkene een schriftelijk verzoek aan het bestuur
richten om de ledenvergaderingen te mogen bijwonen.
2. Leden kunnen na voorafgaande toestemming van het bestuur een introducé, eenmalig, aan een
vergadering van de vereniging laten deelnemen.
Slot
Artikel 15
Waar het Huishoudelijk Reglement niet in voorziet, beslist het bestuur op grond van de Statuten.
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