
	

NVMSR Nieuwsbrief april 2017 

In deze Nieuwsbrief van de NVMSR brengt het bestuur u graag op de hoogte van de activiteiten die de 

NVMSR dit jaar en volgend jaar organiseert voor uw opleiding en het up-to-date houden van uw kennis. 

Daarnaast informeren wij u graag over het cursusaanbod van de ABIME (aangaande AMA-guides to the 

Evaluation of Permanent Impairment van de American Medical Association), zie hieronder. 

Masterclasses intervisie 

De masterclasses intervisie Neurologie, Psychiatrie en Snijdende specialismen (orthopedie, chirurgie enz.) 

voor kandidaat-leden zijn gepland op vrijdag 9 juni, vrijdag 6 oktober en vrijdag 10 november a.s. Door 

een van deze masterclasses te volgen, kunt u het lidmaatschap verkrijgen. Tevens krijgt u "tips and tricks 

from the top” en commentaren van enthousiaste collegae. Zoals bekend heeft een kandidaat-lid 3 jaar de 

tijd om na het volgen van de Basiscursus het volwaardig lidmaatschap te behalen. Wij verzoeken 

kandidaat-leden dan ook met klem om zich in te schrijven tot het bijwonen van deze masterclasses. 

Inschrijven kan via deze link. 

Themadag 2017 

De jaarlijkse themadag van de NVMSR is op vrijdag 1 december a.s. In de ochtend is de Algemene 

Ledenvergadering, gevolgd door de masterclasses intervisie voor leden en kandidaat-leden. Het 

middagprogramma wordt nog bekend gemaakt. Reserveert u deze dag alvast in uw agenda? 

Basiscursus 2018  

De Basiscursus vindt in 2018 plaats op donderdag 22 en vrijdag 23 maart, vrijdag 13 april en vrijdag 25 

mei 2018 in het Golden Tulip Hotel Ampt van Nijkerk te Nijkerk. Wilt u deze data bekendmaken bij 

potentiële kandidaten? Inschrijven kan via de website van de NVMSR (www.nvmsr.nl). 

Herregistratie 

Zoals op de laatste Algemene Ledenvergadering is meegedeeld, werkt het bestuur hard aan de invulling 

van de herregistratie.Een goede reden om op 1 december naar de ALV te komen en mee te praten! 

ABIME 

Vanuit de deelnemers aan de huidige basiscursus ontvingen wij het verzoek bijgevoegd bestand over het 

cursusaanbod van the American Board of Independent Medical Examiners (ABIME) toe te sturen. Het 

bestuur stelt u hiervan graag in kennis. 
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