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Verslag 4e Algemene LedenVergadering NVMSR 11-03-2016 
 
Plaats   : Ampt van Nijkerk. 
Aanwezig  : 24 leden, 2 bijzondere leden. 
Afwezig met bericht zijn de leden Bernsen, Bouma, Hernandez en Mutsaers. Zij hebben 
schriftelijk medegedeeld in te stemmen met het voorstel van het bestuur voor benoeming 
van de genoemde nieuwe bestuursleden.  
Start vergadering : 09.05 uur. 
Niet aanwezig van het huidige bestuur, uiteraard met berichtgeving: M. Heeg, 
penningmeester en H. van Marle, beoogd nieuwe voorzitter. 
Tevens aanwezig Mw. E. Adank, adjunct secretaris  en Mw. M. Bennebroek van ons 
secretariaat organisatiebureau Millipedes. 
 
Ad. 1.2.3. 
Mededelingen: de voorzitter deelt mede dat dit jaar geen basiscursus wordt  gegeven 
(vastgestelde data basiscursus 2016: 16 en 17 maart, 7 april, 19 mei, vermeld op de 
website). Het argument is dat er in januari nog te weinig inschrijvingen waren. Over de 
mogelijke oorzaken hiervan zal nog moeten worden nagedacht.  
De vraag is of er een verzadigingspunt is bereikt, of is er bij beroepsverenigingen minder 
belangstelling voor de NVMSR, om enkele mogelijkheden te noemen.  
Is het misschien zinvol om een wenselijke quote van NVMSR-gecertificeerde experts per 
specialisme vast te gaan stellen. (Actielijst)  
 
Ad.4.  
Benoeming bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. Het bestuur heeft voorgesteld 
om H. van Marle te benoemen tot voorzitter. Dit wordt met algemene stemmen 
aangenomen. De andere bestuursleden: voorgesteld zijn de collegae Devilee, orthopeed, 
Elmans, orthopeed, Overweg-Plandsoen, neuroloog en Tilanus, psychiater als nieuwe 
leden. Collega van den Doel blijft aan.  
Dit voorstel wordt bij acclamatie met vrijwel algemene stemmen aangenomen. Er zijn 
geen tegenstemmers.  
Het nieuwe bestuur bepaalt zelf wie in dit bestuur de 2 secretariaatsfuncties en de rol van 
penningmeester gaan vervullen. Wel is al duidelijk dat 1 van de 2 secretariaatsfuncties zal 
worden vervuld door Elmans. 
De overdracht van een en ander zal door de oude en nieuwe bestuursleden zo snel en zo 
goed mogelijk worden gedaan. 
Ieder van de aanwezige nieuwbenoemde bestuursleden presenteert zich in een korte 
voorstelronde.  
 
Ad.5.  
Notulen 3e ALV: wordt tekstueel aangenomen. 
Inhoudelijk: bij punt 11 van de agenda “wat verder ter tafel komt” wordt opgemerkt dat 
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expliciet naar voren is gebracht dat de vereniging een jongere uitstraling moet krijgen.  
 
 
Daarmee is met de benoeming van ons nieuwe bestuur een stevig begin gemaakt. 
Met betrekking tot de richtlijnen van de NVMSR, die bij voorgaande vergadering zijn 
gepasseerd deelt het bestuur het volgende mee. Na het gereedkomen in 2008 van de 
richtlijn WMSR (de toenmalige Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage) heeft 
op verzoek van de werkgroep het federatiebestuur van de KNMG na advies van van prof. 
mr. J. Legemaate destijds ingestemd met deze richtlijn, waarmee het stuk vervolgens als 
richtlijn WMSR/KNMG 2008 aan de beroepsverenigingen is aangeboden. Het was onze 
opzet om het ook dit keer weer zo te doen. Het concept aangepaste richtlijn 2016 is dan 
ook aangeboden aan het bestuur via de jurist van de KNMG, Prof. Hendriks. Deze heeft 
per omgaande, na overleg met zijn voorzitter van de Gaag, laten weten dat instemming 
met deze richtlijn niet de taak en competentie zijn van het federatiebestuur gezien 
veranderde doelstellingen en ontwikkelingen binnen de KNMG.  
Inmiddels heeft het bestuur van de NVMSR de conceptrichtlijn 2016 gepresenteerd bij de 
GAV, voor advies en instemming, en vervolgens is de richtlijn neergelegd bij prof. mr. 
A. Akkermans. Zoals bekend is hij de bouwer van de IWMD-vraagstelling, waarin 
voortdurend wordt verwezen naar onze richtlijn 2008.    
Prof. Akkermans heeft laten weten dat de IWMD-vraagstelling ook aan revisie toe is, en 
heeft het bestuur van de NVMSR uitgenodigd om aan deze revisie actief deel te nemen. 
Dit komt dus goed uit: in de nieuwe IWMD-vraagstelling kan dan steeds worden 
gerefereerd aan onze NVMSR-richtlijn 2016. 
 
Ad.6.  
Jaarverslag 2015: wordt tekstueel zonder wijzigingen geaccepteerd.  
Inhoudelijk: puntsgewijs wordt een en ander toegelicht met betrekking tot de Commissie 
Onderwijs.  
 
Ad. Commissie Onderwijs: in het nieuwe jaar zal met de zittende leden worden overlegd 
of er veranderingen nodig zijn in taak en samenstelling van deze commisie (actielijst).  
 
Ad. Kascommissie: zie financieel jaarverslag hierna.  

Opgemerkt wordt door het bestuur dat de kascommissie een aanwinst is voor de 
vereniging en met betrekking tot boekjaar 2014 uitstekend heeft gefunctioneerd,  
zelfs nog vóór de opstelling en ingebruikneming van het Reglement 
kascommissie. Dank aan de 3 leden.  

 
Ad. Themadag NVMSR/GAV.  

Het klachtenreglement heeft aan de hand van de kritiek en aanvullingen die bij de 
ALV en themadag van 11-12-2015 naar boven zijn gekomen nog heel wat 
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veranderingen ondergaan. Deze zijn verwerkt in een thans voorliggend nieuw 
concept, zie agendapunt 8. 

 
Ad. Het professionele secretariaat.  

Het organisatiebureau Millipedes runt nu ruim een jaar het secretariaat van de 
NVMSR. Inmiddels zijn vrijwel alle standaard activiteiten gepasseerd: 
basiscursus, workshops, ALV en themadag, stuk voor stuk organisatorisch flinke 
klussen.  
Dit bureau, waarvan Ellen Adank en Marijke Bennebroek de NVMSR in 
portefeuille hebben, laat in toenemende mate zien het in de vingers te krijgen.  
 
De NVMSR is een organisatorisch buitengewoon lastige vereniging met medici, 
waarvan de agenda´s vaak reeds ruim een half jaar tevoren onwrikbaar in 
dienstroosters en congres-agenda’s zijn vastgelegd.  
Steeds is gebleken dat de lijnen kort moeten zijn tussen de secretaris NVMSR en 
het secretariaat van mevrouw Adank.  

 
Ad.7.  
Jaarrekening: de penningmeester is afwezig, met bericht. 
De kascommissie, bij monde van mevrouw Overweg-Plandsoen. doet verslag van het 
onderzoek van de stukken. Er zijn daarin geen onrechtmatigheden of onduidelijkheden 
aangetroffen. Presentatie keurig, mede door de accountant Willemsen & Partners. De 
bestuurskosten zijn uitzonderlijk laag waarvoor waardering wordt uitgesproken. De 
jaarstukken tot en met 2015 en de begroting 2016 worden vastgesteld. Er zijn geen 
tegenstemmers, wel enkele onthoudingen (verklaring: stukken niet goed bestudeerd). 
Nu mevrouw Overweg benoemd is in het nieuwe bestuur moet zij aftreden uit de 
kascommissie. Collega Kuipers, orthopeed, heeft zich bereid verklaard om in de 
kascommissie plaats te nemen. Collega Korzec blijft aan. Er zal nog gezocht moeten 
worden naar een derde lid van de kascommissie. (Actielijst bestuur).  
Conform het voorstel van de kascommissie verleent de ledenvergadering aan het bestuur 
decharge voor de uitvoering van het financieel beleid en voor het financieel beheer van 
de penningmeester over 2015.  
 
Ad.8.  
Klachtenreglement NVMSR.  
Er ontwikkelt zich weer een levendige discussie, zoals ook bij de derde ALV en bij de 
themamiddag van 11-12-2015. Ondanks het gegeven dat er heel wat wijzigingen en 
aanvullingen in dit laatste voorliggende concept zijn uitgewerkt zijn er toch nog enkele 
puntjes waarvoor aandacht wordt gevraagd. Belangrijkste thans voorliggende kritiek: Ad 
3.5. voorstel: de genoemde bedragen niet noemen maar door het bestuur per casus vast te 
stellen.  
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Bezwaar is echter dat dit aldoende op willekeur kan gaan gelijken. Besloten wordt om het 
te laten zoals het is. 
Besloten wordt om 6.3.2 te vervangen door de volgende tekst: elk lid van de vereniging 
wijst in de opdrachtbevestiging aan partijen op de reglementen van de NVMSR die zijn 
gepubliceerd op de website. 
Het voorstel wordt met ruime meerderheid aangenomen. 
 
Wat verder ter tafel komt 
- Een van de leden deelt mede dat in het LRGD* is nagedacht over een voorstel om bij de 
NVMSR toenadering te zoeken voor samenwerking bij opleiding en certificering.  
Het bestuur stelt zich in de hierna volgende discussie op het standpunt dat samenwerking 
met andere gremia vaak aantrekkelijke kanten lijkt te hebben, maar dat zulks in het 
algemeen veel extra werk kost terwijl de winst meestal nihil is, hetgeen voorspelbaar is 
gezien het zeer specifieke karakter en de specifieke belangen van de NVMSR. De 
inspanning/winstverhouding lijkt voorspelbaar nihil. Besloten wordt om geen toenadering 
te zoeken.  
 
- De samenwerking met de GAV is belangrijk. Vanuit dat oogpunt kan het van belang 
zijn om de huidige voorzitter van de GAV te betrekken bij de NVMSR en een formeel 
tintje te geven aan samenwerking door de nieuwe voorzitter Tolsma-Piegza evenals 
voorgaande voorzitters van de GAV te vragen of zij geen bezwaar heeft tegen benoeming 
tot buitengewoon lid. (Actielijst). 
 
- De kamer medische aansprakelijkheid: het potentieel grote belang van de kamer 
medische aansprakelijkheid voor de NVMSR wordt in deze ledenvergadering door een 
aantal leden benadrukt. Het bestuur onderkent dit belang en plaatst de KMA op de 
actielijst.  
 
- Voorgesteld wordt om na te denken over het aankaarten bij de BIG van het creëren van 
een registratiekader ″medisch deskundig expert″ in plaats van ″medisch adviseur″. Naar 
analogie van de registratie van scanartsen. Discussie: dit is wel een mooie gedachte, maar 
er zijn beren op de weg omdat elke specialist bevoegd is om rapportages te doen. Het 
besef dat het rapporteren een vak apart is moet ″bottom up″ worden gerealiseerd, en niet 
van bovenaf, dan ontstaat namelijk steeds een mate van animositeit. Daarom lijkt dit 
voorlopig geen haalbare kaart.  
 
- De voorzitter hamert af om ±10:30 uur. In aansluiting na een korte pauze start de 
intervisie voor leden. 
Er hebben 24 leden deelgenomen aan de intervisie voor leden, in groepen à 4 tot 5 
deelnemers: 1 groep psychiatrie, 2 groepen beschouwende specialismen en 2 groepen 
snijders. Start 10.45 uur, einde 13.00 uur. Na de lunch zijn 2 groepen nog enkele uren 



! 
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR 
MEDISCH SPECIALISTISCHE 
RAPPORTAGE 
 

Verslag 4e Algemene LedenVergadering NVMSR 11-03-2016 
 

5 
 

doorgegaan met de intervisie voor leden. De registratie van de intervisie is gedaan door 
het secretariaat. 
 
Actielijst: 
- bepaling standpunt over gewenst aantal leden NVMSR (per specialisme) 
- advies richtlijn GAV over richtlijn NVMSR 
- advies Akkermans over richtlijn NVMSR 
- deelname NVMSR aan revisie IWMD 
- vaststellen datum en onderwerp themadag 2016 
- benoeming derde lid kascommissie 
- klachtenreglement op website 
- opzetten Kamer Medisch Aansprakelijkheid  
- benoeming bijzonder lid: huidige voorzitter GAV 
 
* LRGD: Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen. Niet te verwarren met NRGD 
(Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen), dat voor de NVMSR van groot belang 
is geweest bij de oprichting en het opstarten van de NVMSR 
 
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 2 december 2016 


