
 
Nieuwsbrief november 2018 
 
Het bestuur van de NVMSR brengt u graag de volgende activiteiten onder de aandacht. 

NVMSR Masterclass/Intervisie: vrijdag 7 december 
Voorafgaand aan de ALV kunnen leden deelnemen aan de Masterclasses/Intervisie. Voor 
deelname aan deze Masterclass worden 3 herregistratie uren genoteerd in het kader van de 
herregistratie, mits er rapporten (op tijd) aangeleverd zijn. Aanmelden kan i.v.m. de indeling 
van de werkgroepen tot 15 november a.s. Na deze datum ontvangen deelnemers nadere 
informatie m.b.t. het uploaden van de rapporten. De rapporten dienen bij voorkeur twee 
weken vooraf (23 november) geupload te worden, uiterste datum is een week vooraf (30 
november). 
 
GAIA accreditatie: 2 punten 
 
 
ALV NVMSR: vrijdag 7 december 
De Algemene Ledenvergadering NVMSR vindt plaats van 11.00 - 12.30 uur. NVMSR-leden 
ontvangen binnenkort de agenda en stukken. 

 
NVMSR-GAV-Themadag 2018: vrijdag 7 december 
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". U kunt 
zich nog aanmelden via deze link. 

GAIA accreditatie: 4 punten. 

 
Basiscursus 2019 
NVMSR organiseert (bij voldoende deelname) in 2019 de vierdaagse 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. 

GAIA accreditatie: 24 punten (6 punten per deelgenomen dag). 

Wilt u deze cursus onder de aandacht brengen bij uw collega's of andere potentiële 
kandidaten? Zie hiervoor de bijlage.  

Informatie over het programma en het inschrijfformulier vindt u op onze website. 

 



Opleidingsmodule "Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en 
Medisch Aansprakelijkheid" 
Er is een toenemende vraag naar onafhankelijke medische onderzoekers in geval van twijfel 
over medisch handelen of in zaken van medische aansprakelijkheid. De Kwaliteitseisen voor 
deze onderzoeken zijn hoog. Daarom heeft de NVMSR besloten tot instelling van een Kamer 
Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medisch Aansprakelijkheid. Er 
is een Opleidingsmodule samengesteld van twee dagdelen die toegankelijk is voor medische 
specialisten.  

Deelnemers ontvangen een "bewijs van deelname'. Alleen (kandidaat)leden van de NVMSR 
kunnen als zij hebben voldaan aan aanvullende kwaliteitseisten de aanteking MA verkrijgen 
in het NVMSR-ledenregister. Niet-leden komen voor deze aantekening in aanmerking na het 
volgen van het NVMSR-lidmaatschaptraject binnen drie jaar na afloop van deze 
Opleidingsmodule. 

Datum: donderdag 6 juni 2019 (twee dagdelen) 
Locatie: Golden Tulip Hotel Ampt van Nijkerk (onder voorbehoud). 
Deelnamekosten: €985,00 
GAIA Accreditatie: wordt aangevraagd. 

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op onze website. Let op: er is 
slechts beperkt plaats bij deze specialistische Opleidingsmodule.   

 

Misschien voor u interessant: het WAA-jaarcongres (Werkgroep Artsen Advocaten) 
Thema: "De advocaat, de letselschadebehandelaar, de medisch adviseurs en de medisch 
expert: een bijzonder kwintet" 

Datum: vrijdag 30 november 2018 
Locatie: MediaPlaza Utrecht 
Voor meer informatie: www.waa.nl  

 

Misschien voor u interessant: 30e LSA Lustrumsymposion 
Thema: "Uw plicht, onze zorg?!, zorgplicht in de letselschadepraktijk"  

Datum: vrijdag 25 januari 2019 
Locatie: Van Nellefabriek Rotterdam 
Voor meer informatie: www.lsasymposion.com  

 

Het bestuur ontmoet u graag bij een van de bijeenkomsten! 
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