Jaarverslag 2012 NVMSR
Samenstelling Bestuur:
Prof.dr. G.F. Koerselman, voorzitter, dr. Ph.J. Edixhoven, secretaris, dr. M. Heeg, penningmeester,
Dr. E.M.H. van den Doel, dr. G.K. de Keizer (tot de ALV van 30-11-2012), prof.dr. H.C.J. van Marle
(vanaf 30-11-2012).
Leden
Per eind 2012 telt de vereniging 16 leden en 110 kandidaatleden en één buitengewoon lid.
Commissies
Toetsingscommissie:
Het Reglement toetsingsprocedure bleek te theoretisch, werkte in de praktijk niet goed.
De procedure was uiterst kostbaar in tijd en middelen (behandeling door 5 personen van 3
geanonimiseerde rapporten per kandidaat, een telefonische vergadering van 5 personen van
gemiddeld 2 uur, het opstellen van een rapport door de voorzitter ad hoc met argumenten en
adviezen aan de kandidaat, bij elkaar ging het meestal om 30 uur. Er zijn met gebruikmaking van
deze procedure 4 toetsingen verricht in 2012 (in 2011 waren dat er 11).
Er speelde nog een probleem: bij de toetsingen bleek dat het bekwaamheidsniveau van de
kandidaten (nog) veel te laag was. Het besef groeide dat een andere, meer praktijkgerichte,
tussenopleiding van de grond moest komen. In overleg met onder andere het NRGD (zie elders in
dit verslag) is gewerkt aan het inzetten van super- en intervisie als tussenstap, zie hierna.
Onderwijscommissie en Onderwijs
De samenstelling van de Commissie is ongewijzigd.
Dr. Ph.J. Edixhoven voorzitter, leden prof.dr. G.F. Koerselman en dr. E. van den Doel.
Gezien het relatief grote aantal kandidaatleden ten opzichte van gewone leden is besloten in het
voorjaar 2012 geen basiscursus te geven. Het voorjaar is gebruikt voor evaluatie van de
basiscursus en vervolgens voor het opzetten van een basiscursus nieuwe stijl. De nieuwe
basiscursus, gegeven op 4 en 5 oktober en 2 en 30 november 2012, is meer praktijkgericht van
opzet; zo is tijdens de basiscursus onder meer gewerkt met super- en intervisie in de werkgroepen.
Zoals hierboven genoteerd is bij de toetsingen in 2011 en 2012 gebleken dat de basiscursus,
hoewel praktijkgericht, onvoldoende garantie bood dat de rapporten van de betreffende kandidaten
voldoen aan de kwaliteitseisen.
Na overleg met andere gremia en in nauw overleg met het NRGD, waar men bij de opleiding tot
medisch deskundigen op strafrechterlijk gebied dezelfde ervaring had, is besloten om veel meer
gebruik te gaan maken van super- en intervisie als middel voor kwaliteitsbevordering van de
rapportages. In juli 2012 is een Reglement Workshop Super- en Intervisie NVMSR opgesteld en op
de website gezet. De supervisor is vooralsnog een lid van de Onderwijscommissie of
Toetsingscommissie.
Een scheiding is aangebracht tussen de workshops in de context van het bestuursrecht (BR)
respectievelijk het civiele recht (CR).
De workshop BR wordt mede begeleid door een bestuursrechter of een verzekeringsarts, als cosupervisor. De workshop CR wordt mede begeleid door een medisch adviseur.
In het verslagjaar zijn voor kandidaatleden die zich wilden voorbereiden op de toetsing een
eendaagse workshop orthopedie en een workshop psychiatrie gegeven, op een locatie centraal in
het land, respectievelijk in juni en oktober 2012, met ieder 6 deelnemers. Van iedere deelnemer zijn
2 rapporten tevoren aan alle deelnemers en aan de supervisoren aangeleverd, bestudeerd, en op
de betreffende dag getoetst aan de richtlijnen. De evaluaties waren positief.
Twee van de 12 deelnemers hebben zich kort daarna laten toetsen, beiden kregen een positief
oordeel van de Toetsingscommissie, zijn vervolgens toegetreden als lid van de vereniging.
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Commissie van beroep
Door een onjuiste formulering met betrekking tot de Commissie van Beroep in de statuten, artikel
16-4 was het feitelijk onmogelijk aan de Commissie invulling te geven. In de jaarvergadering van
30-11-2012 is een voorstel tot wijziging van de statuten met betrekking tot genoemd artikel met
algemene stemmen aangenomen door de leden, waarna de statuten door en via de notaris konden
worden gewijzigd. Het bestuur heeft mw.prof.mr.drs. D. de Groot, lid van de Hoge Raad, mr. T.C.
de Vries, vice-president Centrale Raad van Beroep en prof. dr. K. Graamans, emeritus hoogleraar
KNO-heelkunde aangezocht toe te treden. Tevens is mw.mr. S.S. van Gijn, advocaat te Amsterdam
gevraagd toe te treden als ambtelijk secretaris.
De ALV is akkoord gegaan met het bestuursvoorstel om deze personen te benoemen in aansluiting
op de feitelijke statutenwijziging.
Het Reglement van Bezwaar van de Commissie van Beroep is in overleg met de leden van de
Commissie vastgesteld en gepubliceerd op de website.
NRGD
Het NRGD, als onderdeel van het Ministerie van Justitie, heeft de NVMSR een 3-jaarlijkse start- en
gewenningssubsidie toegekend voor de jaren 2011, 2012 en 2013. De subsidies voor 2011 en 2012
zijn door de NVMSR ontvangen. Deze zijn aanvankelijk aangewend ten behoeve van het onderwijs,
en vanaf januari 2012 vooral voor de toetsingen.
Bij de bijeenkomst van het NVMSR-bestuur met voorzitter en directeur van het NRGD, op 09-032012 is de NVMSR te verstaan gegeven dat het NRGD onverkort vast zou willen houden aan het
afgesproken subsidiebeleid, maar dat het NRGD zelf zodanig gekort is, door het Ministerie van
Justitie in het kader van de bezuinigingen, dat verlening van de subsidie 2013 niet meer mogelijk is.
De subsidiegelden van het NRGD ten behoeve van toetsingen zijn echter in het jaar 2012 niet
opgemaakt omdat er met betrekking tot de toetsingen min of meer pas op de plaats is gemaakt,
gezien het knelpunt van de zeer geringe slagingskans, hiervoor reeds genoemd.
De NVMSR heeft, in overleg met het NRGD, besloten om veel meer super- en intervisie te gaan
toepassen, middels workshops, maar ook in de basiscursus, om de slagingskans drastisch omhoog
te brengen met behoud van de kwaliteitseisen. Het NRGD heeft daar ervaring mee: ook bij de
toetsing van psychiaters voor certificering deskundigen strafrecht was het slagingspercentage
aanvankelijk bedroevend laag, maar kon na super- en intervisie worden verhoogd tot meer dan
90%. De in 2012 nog niet gebruikte subsidiegelden zijn doorgeschoven naar 2013 ten behoeve van
subsidiering van de workshops.
Ledenvergadering 2012
De ledenvergadering van 30-11-2012 werd gehouden in aansluiting op de laatste vrijdag van de 4daagse basiscursus in het Ampt van Nijkerk.
De kandidaatleden, inclusief de nieuwe kandidaatleden die juist de basiscursus hadden doorlopen,
waren uitgenodigd, het woord te voeren, met inachtneming van de leiding van de voorzitter. Alleen
de leden hebben stemrecht.
Aanwezig waren 7 leden, 6 leden waren afwezig met bericht. Dezen hadden allen schriftelijk
gestemd over de voorgestelde wijzigingen van de Statuten en de voorgestelde benoemingen.
Bij het agendapunt ‘De Toetsingsprocedure als Knelpunt’ hebben de kandidaatleden hun
bezorgdheid uitgesproken. Men zag de NVMSR in toenemende mate als een elitaire club die
toelating van leden uit het stuwmeer van kandidaatleden beperkte. Diverse voorstellen om dit
probleem ongedaan te maken zijn de revue gepasseerd.
Het bestuur heeft gesteld de oplossing vooral te zien in workshops super- en intervisie en in een
alternatieve route voor het verkrijgen van het lidmaatschap. Beloofd is op een zo kort mogelijke
termijn met een regeling te komen.
De statutenwijziging is met algemene stemmen goedgekeurd. De door het bestuur voorgestelde
benoemingen zijn eveneens met algemene stemmen aangenomen.
Tijdens de jaarvergadering werd het financiële jaarverslag en de begroting zijn door de
penningmeester gepresenteerd en goedgekeurd door de leden.
Het restant van de startsubsidie van het NRGD zal in 2013 worden aangewend voor de workshops
super- en intervisie.
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