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In 2014 is driemaal een telefonisch bestuursvergadering gehouden.
Zaken die onder andere aan de orde zijn geweest:
- Evaluatie toelatingsbeleid via Workshop Super- en Intervisie.
- Coaching van kandidaatleden vóór workshops.
- Nieuw reglement Workshop Super- en Intervisie.
- Basiscursus 2015.
- Reglement klachtenprocedure en klachtencommissie.
- Kamer Medische Aansprakelijkheid. Aanzet tot overleg met Federatie.
- Concept nieuwe richtlijnen NVMSR/KNMG.
- Themadag 2015.
- Overname secretariaat door professioneel bureau.
- 2e secretaris NVMSR.
Leden
Leden: per eind 2014 telde de vereniging 63 leden, een toename van 19 leden.
Kandidaatleden: er waren eind 2014 87 kandidaatleden.
Buitengewoon leden: naast collega J. van Duinkerken, medisch adviseur
(buitengewoon lid sinds 2012) zijn in de ledenvergadering van 31-10-2014 benoemd
tot buitengewoon lid mw.drs. A. Blaauw, medisch adviseur en drs. W. Schuwirth,
medisch adviseur.
In 2014 is in een rondschrijven enkele keren aan de kandidaatleden te kennen
gegeven dat het kandidaatlidmaatschap maximaal 3 jaar kan duren. De kandidaatleden
zijn aangespoord workshops te volgen.

Commissies
- Commissie Onderwijs, samenstelling onveranderd:
- Dr. E.M.H. van den Doel, lid
- Dr. Ph.J. Edixhoven, voorzitter
- Prof.dr. G.F. Koerselman, lid
- Prof.dr. H.C.J. van Marle, lid.

Basiscursus
De basiscursus vond plaats op donderdag 13 en vrijdag 14 maart 2014, vrijdag 11 april
2014 en vrijdag 9 mei 2014.
De basiscursus is integraal gevolgd door 26 deelnemers, die allen tot de vereniging
zijn toegetreden als kandidaatlid.
Workshops Super- en Intervisie
In 2014 zijn de volgende workshops gegeven:
- 31-01-2014 Orthopedie (CR) 5 personen
- 14-02-2014 Orthopedie (CR) 4 personen
- 25-04-2014 psychiatrie (CR) 5 personen
- 06-06-2014 Orthopedie (CR) 5 personen
- 12-09-2014 Psychiatrie (BR) 5 personen
- 19-09-2014 Orthopedie (CR) 4 personen
- 24-10-2014 Neurologie (BR) 4 personen
- 24-10-2014 Orthopedie (CR) 5 personen
- 24-10-2014 Orthopedie (CR) 4 personen
- 28-11-2014 Psychiatrie (BR) 3 personen
Deze zijn gevolgd door tezamen 44 kandidaatleden, waarvan er 20 zijn toegelaten als
lid op voordracht van de supervisoren van deze workshops.
De in het Reglement Workshop Super- en Intervisie ingevoerde veranderingen zijn
gericht op verbetering van de organisatie van de workshops, striktere formulering van
de minimumvereisten te stellen aan te bespreken rapporten (moeilijkheidsgraad,
concludentie, zowel in bestuursrechtelijke (BR) als civielrechtelijke context (CR).
Tevens is opgenomen een advies hoe te handelen bij bezwaar tegen het besluit van
de supervisor een deelnemer niet voor te dragen voor het lidmaatschap.
Intervisie voor leden
Op vrijdag 31-10-2014 is na de ALV (zie hierna) de ochtend besteed aan intervisie
voor leden. In groepen tot 7 leden, is gediscussieerd over de rapporten van de
individuele deelnemers. De samenstelling van de groepen was tevoren bekend
gemaakt. De door elke deelnemer ingediende eigen rapporten waren door allen in de
groep bestudeerd, en deze zijn vervolgens besproken en getoetst onder leiding van de
groepsvoorzitter.
Het enthousiasme was groot en een aantal leden gaf aan zich voor te nemen om in op
eigen initiatief geregeld intervisie te gaan doen.
Vanuit het bestuur is benadrukt dat het van belang is om deze bijeenkomsten bij het
secretariaat te melden zodat inzicht wordt verkregen over het gebruik van deze vorm
van education permanente.
Commissie van Beroep
In 2014 werd geen beroep gedaan op deze commissie.

Toetsingscommissie
Evenals in 2013 hebben in 2014 geen toetsingen ‘oude stijl’ meer plaatsgevonden.
De commissieleden zijn ieder actief geweest als supervisor in de workshops Super- en
Intervisie.
Financieel jaarslag
Minne heeft een concept financieel verslag klaar. Organiseert thans een bijeenkomst
met de 3 leden van de kascommissie, en levert daarna het goedgekeurde verslag aan.
Ledenvergadering.
De 2e ALV is gehouden op 31-10-2014.
Aanwezig waren de 26 leden, exclusief het voltallig aanwezige bestuur.
Besproken punten:
- Voortgang activiteiten NVMSR aan de hand van het jaarverslag 2013.
- Resultaten Workshops Super- en Intervisie.
- Vergadering stemt in met het bestuursvoorstel een Klachtencommissie en
Klachtenreglement in het leven te roepen.
- Kamer Medische Aansprakelijkheid.
Het plan is de Orde te polsen te komen tot een Kamer Medische Aansprakelijkheid
voor medisch deskundigen die rapporteren over het medisch handelen van
aansprakelijk gestelde collegae. De NVMSR-leden die eveneens dit soort expertises
verrichten kunnen in deze kamer met elkaar en met niet NVMSR-leden overleg
voeren. Besproken is met de Federatie (als opvolger van de Orde) hierover contact
zal worden opgenomen.
- Een concept voor een herziene richtlijn Medisch Specialistische Rapportage in
Bestuurs- en Civielrechtelijk verband, oktober 2014 was tevoren aan de leden
verstrekt en is bij de vergadering onderwerp van discussie geweest. Nota is genomen
van de op- en aanmerkingen, adviezen en aanvullingen. Een nieuw concept zal per
Nieuwsbrief aan de leden worden gepresenteerd. Het is de bedoeling dat in de
volgende jaarvergadering de nieuwe richtlijnen ter stemming kunnen worden
voorgelegd.
- Herregistratie medisch specialisten np als basisarts BIG per 01-01-2017.
Een nieuwe formulering van het ministerie van de eisen voor (her)registratie per 1
januari 2017 voor de specialisten np bedreigen de her-registratiemogelijkheden voor
deze artsen in het BIG-register als basisarts. Het bestuur zal de ontwikkelingen
nauwgezet volgen en contact blijven onderhouden met de gesprekspartners.
- Benoeming mw.drs. A. Blaauw (huidige voorzitter GAV en drs. W. Schuwirth, exvoorzitter GAV en lid ex-WMSR tot bijzondere leden NVMSR.
- Ontwikkelingen in de samenwerking met het NRGD.
- Het belang van PR voor de NVMSR wordt door meerdere leden benadrukt.

- De vergadering vraagt een kascommissie in te stellen. Tijdens de vergadering
melden zich 3 gegadigden, te weten de leden Overweg-Plandsoen, Elsenburg en
Korzec.
Professioneel bureau
Per 01-01-2015 wordt het secretariaat van de NVMSR overgedragen aan mw. Ellen
Adank, hoofd van het organisatiebureau Millipedes te Doorn. In de 1e helft van het jaar
zal deze overdracht in fases plaatsvinden. Ook zal in overleg met de secretaris voor
een nieuwe website worden gezorgd, omdat de bouwer van de huidige website heeft
gemeld haar activiteiten te gaan stoppen.
Mw. Anja Cartledge is door het bestuur van harte bedankt voor haar inzet en
betrokkenheid tijdens de eerste 5 jaren van de NVMSR.

