
  

JAARVERSLAG NVMSR 2011 
 
 
Organisatie: ongewijzigd. 
 
 
Leden:  
Per eind 2011 15 leden, 97 kandidaatleden. 
 
 
COMMISSIES:  
Onderwijscommissie 
De opzet van de basiscursus draagt de signatuur van drs. Ph. Schröder, onderwijsman pur sang. Na 
zijn overlijden op 18-12-2010 is deze functie overgenomen door de andere leden van de 
onderwijscommissie met ondersteuning van het secretariaat van de vereniging.  
 
Toetsingscommissie 
Aanvankelijk was bepaald dat de rapporten van elk lid van de NVMSR zowel op bestuursrechtelijk 
(BR) als civielrechtelijk (CR) gebied moesten voldoen aan de kwaliteitseisen van de RMSR. Bij de 
toetsingen echter bleek dat toch slechts een relatief klein aantal van de (kandidaat)leden voldoende 
ervaring heeft op beide gebieden. Om die reden is besloten tot een wijziging in het huishoudelijk 
reglement en in de toetsingsprocedure, die erin voorziet dat het lidmaatschap van de NVMSR wordt 
gekoppeld aan de aantekening BR en/of CR. 
 
In de Toetsingscommissie voor de aantekening BR neemt (in samenwerking met de Centrale Raad 
van Beroep) een bestuursrechter deel, als vertegenwoordiger van de gebruikers c.q. opdrachtgevers. 
In de Toetsingscommissie voor de aantekening CR neemt een MAA of een MAS deel. 
Zie bijlage 1.2011 voor de toetsingsprocedure (2011). 
 
Commissie van Beroep 
In 2011 is invulling gegeven aan deze commissie. 
De Commissie van Beroep gaat bezwaren beoordelen van (kandidaat)leden tegen besluiten 
betreffende de toelating of herregistratie als gewoon lid en adviseert daarover aan het bestuur. De 
Commissie bestaat uit 2 juristen en een gewoon lid.  
Mw.prof.mr.drs D. de Groot, bijzonder hoogleraar aan de VU en rechter te Amsterdam, mr. T.C. de 
Vries, vice-president van de Centrale Raad van Beroep en prof.dr. C. Graamans, emeritus hoogleraar 
KNO-heelkunde zijn benoemd in deze commissie, en worden daarin bijgestaan door de ambtelijk 
secretaris mw.mr. S.S. van Gijn, advocaat te Amsterdam. 
De werkwijze van de Commissie van Beroep wordt thans in onderling overleg uitgewerkt. 
 
 
ONDERWIJS: 
- Basiscursus: in 2011 is een voorjaarscursus gegeven op 17 en 18 maart 2011, 1 en 8 april 2011, 
gevolgd door 26 cursisten. Tevens een najaarscursus op 17 en 18 november, op 2 en 16 december 
2011, gevolgd door 29 cursisten. Beide cursussen zijn zeer positief beoordeeld door de cursisten.  
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De disciplines van de deelnemers, in afnemende frequentie: psychiaters, orthopaeden, neurologen, 
chirurgen, verzekeringsgeneeskundigen, KNO-artsen, neurochirurgen, cardiologen, revalidatieartsen, 
een oogarts, een huisarts, een forensisch arts. Waarvan 10 hoogleraren. 
 
Bij de toetsingen in 2011 bleek telkens dat de basiscursus, hoe praktijkgericht ook, vooral bij nog 
niet ervaren experts, onvoldoende garantie biedt dat de rapporten van de betreffende kandidaten 
voldoen aan alle kwaliteitseisen.  
Een tussenstap blijkt nodig. Om hierin te voorzien is een handleiding opgesteld voor 
deskundigheidsbevordering op basis van intervisie in een mix met supervisie. 
 
- Inter- en supervisie: hierbij worden eigen rapporten door de cursisten ingebracht en gezamenlijk 
(intervisie) onder begeleiding van een supervisor beoordeeld aan de hand van de checklist. Dit 
vereist uiteraard borging van vertrouwelijkheid en veiligheid. Het protocol voor zo'n cursus is door 
de NVMSR ontworpen, zie bijlage 2.2011.  
In het NRGD is o.a. via het NIFP ruime ervaring met inter- en supervisie als medium bij 
deskundigheidsbevordering medisch deskundigen in strafrechtzaken. De heer mr.drs. M. Smithuis, 
directeur van het NRGD, heeft aangeboden de NVMSR in deze ervaringen te laten delen. Een eerste 
overleg heeft plaats gevonden op 27-01-2012 op de locatie van het NRGD met een 
vertegenwoordiger van het NIFP, dr. N. Duits. Een afspraak voor nader overleg met het integrale 
bestuur NVMSR en het NRGD is gemaakt voor vrijdag 9 maart 2012. Het is te verwachten dat de 
slagingskans bij de toetsingen, die in 2011 teleurstellend was, via inter- en supervisie fors zal 
toenemen, zoals dat ook het geval was bij de toetsing van medisch deskundigen in strafrechtzaken bij 
het NIFP.  
 
 
FINANCIËN 
Financieel verslag 2011  
Begroting 2011/2012 
Subsidie / verantwoording 2011 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
1.2011  reglement toetsingscommissie 2011 
2.2011  reglement inter- en supervisie NVMSR   
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