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BIJLAGE ad 6. ALV 11 maart 2016 

 
 
       CONCEPT 
       
 
Jaarverslag NVMSR 2015 
 
Bestuur 
Samenstelling, ongewijzigd: 
Prof.dr. G.F. Koerselman, voorzitter (09-05-2009) 
Dr. Ph.J. Edixhoven, secretaris (09-05-2009) 
Dr. M. Heeg, penningmeester ( 09-05-2009) 
Dr. E.M.H van den Doel, lid (09-05-2009)  
Prof.dr. H.C.J. van Marle, lid (30-11-2012) 
In 2015 is driemaal een telefonische 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 2016 (waarvan in 2016 besloten is deze te verschuiven naar 2017). 
- Reglement kascommissie. 
- Reglement klachtenprocedure en klachtencommissie. 
- Resultaat overleg met jurist van Federatie over Kamer Medische Aansprakelijkheid.  
- Concept nieuwe richtlijnen NVMSR/KNMG. 
- Themadag NVMSR/GAV 11 december 2015. 
- Evaluatie overname secretariaat door professioneel bureau Millipedes, mw. E. Adank. 
- Splitsing functie secretaris bestuur NVMSR in een gedeelde functie voor 2 bestuursleden. 
- Annuleringsregeling workshop en basiscursus. 
- Klachten deelnemers workshops nadat zij niet door de supervisor waren 
voorgedragen   voor het lidmaatschap. 
- Eventuele noodzaak financiële buffer ten behoeve van in werking 
treden   klachtenreglement. 
- Relatie NVMSR/NRGD. 
 
Leden 
Leden: per eind 2015 telde de vereniging 70 leden, een toename van 7 leden ten opzichte 
van eind 2014. 
Kandidaatleden: de vereniging telde eind 2015  55  kandidaatleden. Afname van het aantal 
kandidaatleden is voornamelijk toe te schrijven aan opzegging van het kandidaat-
lidmaatschap door het bestuur gezien de maximale termijn à 3 jaar dat het 
kandidaatlidmaatschap statutair kan duren. 
Buitengewone leden: drs. J. van Duinkerken, mw.drs. A. Blaauw en drs. W. Schuwirth, allen 
medisch adviseur. 
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Basiscursus 2015 
De basiscursus vond plaats op donderdag 12 en vrijdag 13 maart, vrijdag 17 april en vrijdag 
29 mei. 
De basiscursus is integraal gevolgd door 26 deelnemers, die allen tot de vereniging zijn 
toegetreden als kandidaatlid. 
 
Workshops Super- en Intervisie 
In het voorjaar van 2015 zijn 8 workshops aangekondigd, maar ondanks herhaalde 
verzoeken aan de kandidaatleden om in te tekenen was de deelname per workshop steeds 
te gering om deze door te kunnen laten gaan. 
De workshops van het najaar 2015 zijn gevolgd door 13 kandidaatleden waarvan er 8 zijn 
voorgedragen en vervolgens zijn toegelaten als lid. 
De workshops waren de volgende: 
 - 09-10-2015 Snijdende specialismen   (CR) 5 personen 
 - 06-11-2015 Beschouwende specialismen (CR) 5 personen 
 - 06-11-2015 Snijdende specialismen  (CR) 3 personen 
 
Intervisie voor leden 
Op vrijdag 11-12-2015 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 zodat alle 
deelnemers in staat waren gesteld alle rapporten van de groep vooraf te bestuderen en te 
toetsen.  
Het enthousiasme was weer groot. Ook dit jaar gaven een aantal leden aan zich voor te 
nemen om op eigen initiatief geregeld intervisie te gaan organiseren.  
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.  
Gedurende het jaar 2015 waren ook reeds enkele intervisiegroepen door leden opgezet, 
waaraan in totaal 12 leden hebben deelgenomen. 
 
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. 
 

Commissie van Beroep 
In 2015 werd geen beroep gedaan op deze commissie. 
 

Toetsingscommissie 
Evenals in 2013 en 2014 hebben in 2015 geen toetsingen ‘oude stijl’ meer plaatsgevonden. 
De commissieleden zijn ieder actief geweest als supervisor in de workshops Super- en 
Intervisie. 
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Kascommissie 
Een concept reglement kascommissie dat door de secretaris was opgesteld is door de 
leden in de 3e ALV (11 december 2015) goedgekeurd. 
In de 2e ALV was een kascommissie benoemd, waarvan de leden (mw.dr. W.C.G. 
Overweg-Plandsoen, dr. P.H.J.M. Elsenburg en dr. A. Korzec) met de penningmeester van 
de NVMSR bijeen zijn geweest. Alle relevante financiële stukken zijn bestudeerd. Verslag is 
gedaan in de 3e ALV, waarna de penningmeester is gedechargeerd wat betreft het boekjaar 
2015. 
 
Ledenvergadering. 
De 3e ALV is gehouden op 11 december 2015.  
Aanwezig waren 42 leden, inclusief het voltallig bestuur, en 3 bijzondere leden.  
Besproken punten: 
- Mededeling bestuur dat voorzitter, secretaris en penningmeester op korte termijn hun 

functies ter beschikking stellen. De redenen hiervoor zijn een wenselijke verjonging van 
het bestuur en de lange periode dat zij in continuïteit in functie zijn geweest vanaf de 
oprichting van de NVMSR per 09-05-2009. Op korte termijn zal een volgende ALV worden 
bijeengeroepen met een voorstel van het bestuur voor de persoon van een 
nieuwe voorzitter, en de namen van een viertal andere nieuwe bestuursleden. De collegae 
Van den Doel en Van Marle blijven in het bestuur ten behoeve van de continuïteit. Het 
bestuur zal daarmee worden uitgebreid met één persoon om reden van de voorgenomen 
splitsing van de secretarisfunctie. 

- Klachtenreglement NVMSR: op diverse concepten hebben leden zinvolle opmerkingen 
gemaakt. Ook bij de ALV zijn een aantal punten van belang genoemd die nog niet in het 
reglement waren verwerkt. De Themamiddag NVMSR/GAV ging eveneens over dit 
onderwerp, en daar zijn interessante visies naar voren gekomen. 

  Aan de hand van al deze commentaren is een nieuw concept opgesteld dat bij de 
komende, de 4e, ALV zal kunnen passeren. 

- Het concept reglement kascommissie is zonder amendementen gepasseerd.  
- Toelichting penningmeester financiële beleid 2015. 
- Het jaarverslag 2014 is vastgesteld. 
- Het 3e concept Richtlijn NVMSR is zonder wijzigingen door de leden aangenomen.  
  Het gaat met begeleidende brief naar de jurist prof.mr. A. Hendriks van de KNMG met de 

vraag om dit stuk te becommentariëren en ter instemming voor te leggen aan het 
Federatiebestuur van de KNMG, zoals ook het geval was met de richtlijn 2008 van de 
WMSR. 

- Kamer medische aansprakelijkheid: samenwerking met de Federatie op dit punt blijkt niet 
mogelijk. De wenselijkheid van het opzetten van een KMA binnen de NVMSR wordt 
besproken. 

- BIG-herregistratie voor basisartsen: het werk van de experts valt binnen het 
beoordelingskader van medisch adviseurs, zodat voor herregistratie van medisch 
specialisten np in het BIG-register als basisarts per 01-01-2018 nog uitsluitend 
aantoonbaar de urennorm moet worden gehaald, à 8 uur per week. 
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Themadag NVMSR/GAV 2015 
Op 11 december is de Themamiddag gehouden. In totaal waren er 71 deelnemers, waarvan 
33 leden NVMSR, 10 kandidaatleden NVMSR, 2 bijzondere leden NVMSR en 26 GAV-
leden, medisch adviseurs. 
Het thema: een ‘Klachtenreglement voor de NVMSR’, was zeer actueel. Mr. I. Sindram gaf 
een toelichting op het concept Klachtenreglement.  
Van belang is dat het Klachtenreglement niet alleen de leden bindt, maar ook de 
opdrachtgevers, die per definitie meestal tegengestelde belangen vertegenwoordigen. Dit 
houdt in dat een rapport dat voor de ene partij gunstig is vaak bij de andere onwelgevallig 
is. Een klacht door een van de partijen, met daarna een uitspraak van de 
Klachtencommissie kan grote gevolgen hebben voor de andere opdrachtgever. Een effect 
van het Klachtenreglement zou zelfs kunnen zijn dat opdrachtgevers gaan zoeken naar 
deskundigen die geen lid zijn van de NVMSR. 
 
Het Klachtenreglement kent geen precedent. Er is nog geen ervaring opgedaan. Het is 
uitsluitend om reden van de kwaliteitsgedachte dat de NVMSR de weg van het 
Klachtenreglement en de Klachtencommissie volgt.  
Het Klachtenreglement heeft mogelijk ook consequenties voor de gewenste financiële buffer 
van de NVMSR.  
 
Aan de hand van een tweetal casus’, voorgedragen door de medisch adviseurs, de collegae 
mw. M. Tolsma-Piegza en de heer J. van den Burgt ontspint zich een levendige discussie 
met een forum onder leiding van onze voorzitter, waaraan deelnamen mr. T.J.C. Bueters 
(van Jansen van Gaal Advocaten) en mr. Chr. van Dijk (van Kennedy van der Laan 
Advocaten).  
De diverse punten van kritiek en aanvullingen die hieruit zijn voortgekomen, zijn genoteerd, 
en zijn besproken met mr. Sindram, waarna een nieuw concept aan de 4e ALV zal worden 
voorgelegd.  
 
Professioneel bureau 
Per 1 januari 2015 is het secretariaat van de NVMSR overgedragen aan het 
organisatiebureau Millipedes van mw. Ellen Adank te Doorn. Medio 2015 is een nieuwe 
website gelanceerd die compatibel is met een professionele administratie en 
bedrijfsvoering, zoals in dit bureau gebruikelijk. 
Het bureau heeft in 2015 veel ervaring opgedaan bij de opzet en organisatie van NVMSR-
activiteiten, zoals basiscursus, workshops en de themadag, naar blijkt tot wederzijds 
genoegen.  
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BIJLAGE ad 8. ALV 11 maart 2016 
 
Het Klachtenreglement dat voorlag bij de 3e ALV en de Themamiddag NVMSR/GAV van 11 
december 2015 was het resultaat van een aantal overlegrondes tussen  
mr. Sindram en het bestuur en van een overlegronde met de leden middels een 
nieuwsbrief. 
Vrijdag 11 december heeft veel op- en aanmerkingen op het betreffende concept 
opgeleverd. In overleg tussen mr. Sindram en het bestuur is daarna het thans voorliggende 
concept gereed gekomen waarmee ook rechtsprekende partijen instemmen. Dit nieuwe 
concept wordt thans besluitvormend aan de ALV voorgelegd. 
 
  


