
 
Nieuwsbrief september 2018 
 
Inmiddels zijn we ruim over de helft van 2018. Het bestuur van de NVMSR heeft de 
komende maanden diverse activiteiten voor u op het programma staan. 

Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen” voor 
kandidaat-leden 
Deze Masterclass geeft kandidaat-leden de mogelijkheid het lidmaatschap te verkrijgen. De 
Masterclasses vinden (onder voorbehoud/bij voldoende aanmeldingen) plaats in Doorn op: 

• vrijdag 12 oktober 2018, de volgende groepen gaan definitief door: 
-Snijdende specialismen CR (nog enkele plaatsen beschikbaar)  
-Psychiatrie BR (nog 1 deelname beschikbaar) 
Wilt u nog deelnemen op 12 oktober a.s.? Wij ontvangen uw aanmelding vanwege de 
indeling van de groep graag uiterlijk donderdag 14 september! 

• vrijdag 9 november 2018 
Afhankelijk van de aanmeldingen wordt bepaald welke groepen definitief doorgaan. 

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 zo spoedig mogelijk in te schrijven. Aanmelden kan via onze website www.nvmsr.nl. 

Voor uw agenda: ALV/Themadag 2018 
De ALV/jaarlijkse themadag van de NVMSR staat in 2018 gepland op vrijdag 7 
december. In de ochtend zijn de Masterclasses/Intervisie voor de leden, gevolgd door de 
Algemene Ledenvergadering. Voor deelname aan deze Masterclass worden 3 herregistratie 
uren genoteerd in het ledenregister, mits er rapporten (op tijd) aangeleverd zijn. 
Het middagprogramma wordt georganiseerd in samenwerking met de GAV en heeft als 
thema: "Pitfalls in de dagelijkse praktijk".  Onderwerpen die aan bod komen 
zijn "Valkuilen bij de beoordeling van het medisch handelen" en "Juridische 
aspecten rondom dossiervoering en geheimhoudingsplicht".  
GAIA accreditatie wordt aangevraagd voor zowel het ochtend- als middagprogramma. 
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging en is het mogelijk aan te melden. 

Basiscursus 2019 
NVMSR organiseert (bij voldoende deelname) in 2019 de NVMSR Basiscursus op donderdag 
21 (inclusief overnachting) en vrijdag 22 maart, vrijdag 12 april en vrijdag 24 mei. Locatie: 
Golden Tulip Hotel Ampt van Nijkerk. Wilt u deze cursus onder de aandacht brengen bij 
uw collega's of andere potentiële kandidaten?  
Informatie over het programma en het inschrijfformulier vindt u op onze website.  

Het	bestuur	ontmoet	u	graag	bij	een	van	de	bijeenkomsten!	
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