Jaarverslag 2013 NVMSR
Bestuur
Samenstelling: prof.dr. G.F. Koerselman, voorzitter, dr. Ph.J. Edixhoven, secretaris, dr. M. Heeg,
penningmeester, Dr. E.M.H. van den Doel, prof.dr. H.C.J. van Marle.
Bestuursvergaderingen: in 2013 is drie maal een telefonische bestuursvergadering gehouden.
Op 11-02-2013 is besloten tot het inzetten van super- en intervisie en een nieuwe route naar het
lidmaatschap als oplossing voor de problematiek die in de ALV van november 2012 was besproken.
Na de oprichting in 2009 is steeds veel energie gestoken in het verwerven van nieuwe leden met behoud van de
hoogte van de ‘kwaliteitslat’. De bestaande procedure voor toelating met een Toetsingscommissie à 3 leden en 2
medisch adviseurs bleek veel te ingewikkeld, tijdrovend, te kostbaar en te moeizaam.
Er kwamen bijna geen leden bij. Het beeld ontstond dat de NVMSR een elitaire club was met relatief heel veel
kandidaatleden en een beperkt aantal gecertificeerde leden die het liefst alles bij het oude wilde houden.
De nieuwe aanpak, waarin de supervisor van de hiertoe gecreëerde workshop super- en intervisie kan besluiten, in
overleg met de co-supervisor, om deelnemers bij gebleken bekwaamheid voor te dragen aan het bestuur voor het
lidmaatschap van de NVMSR, is in 2013 van start gegaan en bleek te werken (zie verderop in dit verslag en ook
o.a. het Reglement Workshop Super- en Intervisie op de website).

Tevens is in deze bestuursvergadering onder meer gesproken over de vorm waarin de education
permanente aan de leden zou kunnen worden aangeboden.
In de bestuursvergadering van 04-07-2013 zijn onder andere de eerste resultaten van de
workshops geëvalueerd en aanpassingen in het Reglement Workshop Super- en Intervisie
doorgevoerd. Het bestuur heeft besloten de workshops te verdelen in Civiel Recht (CR) en
Bestuursrecht (BR).
In de najaarsvergadering is besloten de ALV uit te stellen.
Overige punten die in het bestuur aan de orde zijn geweest: basiscursus, klachten van (kandidaat-)
leden, financiën waaronder vaststellen cursusprijzen, aflopende subsidie, enz.
Leden
Per eind 2013 telt de vereniging 44 leden (was eind 2012 17 leden), 85 kandidaatleden en een
buitengewoon lid.
Commissies
Onderwijscommissie
In de Onderwijscommissie heeft plaats genomen prof.dr. H.J.C. van Marle, psychiater, die in de
ALV van november 2012 is benoemd in het bestuur in de plaats van dr. G. de Keizer, die zich niet
meer herkiesbaar had gesteld.
Samenstelling van de Commissie: dr. Ph.J. Edixhoven voorzitter. Leden: dr. E.M.H. van den Doel,
prof.dr. G.F. Koerselman en prof.dr. H.C.J. van Marle.
In 2013 is geen basiscursus gegeven. De belangrijkste reden was het relatief grote aantal
kandidaatleden (vrijwel iedereen die de basiscursus in het verleden heeft doorlopen) in relatie tot
het aantal leden. Prioriteit is gegeven aan de opzet en uitwerking van de workshops Super- en
intervisie voor kandidaatleden, zie hierna.
In de ALV van 30-11-2012 is ingestemd met de door het bestuur voorgestelde nieuwe route ter
verkrijging van het lidmaatschap, nl. de hiervoor genoemde voordracht van de supervisor ( na
overleg met de co-supervisor) van de workshop, op grond van de kwaliteit van de ingeleverde
rapporten van een deelnemer naast diens voldoende inbreng in de discussies in de workshop.
Bij de pilot workshops orthopedie en psychiatrie, gegeven respectievelijk 08-06-2012 en 19-102012, was deze mogelijkheid er nog niet.
In 2013 zijn de volgende workshops gegeven:
- 31-05-2013, Psychiatrie: 6 personen (BR en CR).
- 21-06-2013, Orthopaedie (CR), 6 personen.
- 28-06-2013, Neurologie (CR), 5 personen.
- 28-06-2013, Orthopaedie (CR), 5 personen.
- 26-07-2013, Psychiatrie (BR), 5 personen.
- 13-09-2013, Neurologie (CR), 4 personen.
- 25-10-2013, Psychiatrie (CR), 4 personen.
- 15-11-2013, Neurologie (CR), 4 personen.
- 15-11-2013, Psychiatrie (BR), 5 personen.
- 22-11-2013, Orthopaedie (CR), 5 personen.

In totaal hebben 49 personen deelgenomen, van wie er 27 op voordracht door de supervisor door
het bestuur zijn toegelaten als lid.
Er hebben geen toetsingen ‘oude stijl’ meer plaatsgevonden.
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Intervisie voor leden
Om de hoge kwaliteit van medische expertises te bewaken en te verbeteren is het van belang dat
de leden van de NVMSR zichzelf en elkaar blijvend de maat nemen. Naast cursussen in het kader
van education permanente, is intervisie voor leden een krachtig middel.
Het bestuur neemt zich voor daar in het komend jaar aandacht aan te besteden.
Commissie van Beroep
Nadat de vereiste statutenwijziging in de ALV van november 2011 was aangenomen kon de
Commissie van Beroep worden samengesteld:
Mw .mr.prof.dr. D. de Groot, raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, mr. T.L. de Vries, vicevoorzitter Centrale Raad van Beroep, prof.dr. K. Graamans, emeritus hoogleraar KNO-heelkunde
en mw.mr. S.S. van Gijn, advocaat te Amsterdam, ambtelijk secretaris, hebben ingestemd met hun
benoeming.
De commissie is in mei 2013 geïnstalleerd.
Gedurende het jaar 2013 zijn geen beroepen ingesteld.
Toetsingscommissie
Er hebben in 2013 geen toetsingen oude stijl meer plaatsgevonden. De commissieleden zijn actief
geweest als supervisoren van de workshops.
Financieel jaarverslag 2013 van de penningmeester
In het boekjaar 2013 heeft geen basiscursus plaatsgevonden. De opzet van de basiscursus is
zodanig, dan normaliter een kleine boekwinst van circa 5000 Euro ontstaat.
Deze inkomsten vallen dit jaar derhalve weg. Wel vond de financiële afrekening plaats van de
najaarscursus in 2012 en de afrekening van de werkgroep begeleiding ( de huidige
supervisie/intervisie).
Hierdoor zijn in 2013 veel uitgestelde betalingen uit 2012 uitgevoerd, die op onze reserves drukken.
Een andere belangrijke kostenpost betrof de uitgaven voor intervisie en supervisie. De totale
inkomsten uit deze activiteit bedroegen circa 23.500 Euro, en de uitgaven ruim 36.000 Euro. Ook
deze verliezen drukken op de Jaarrekening van onze vereniging. De totale subsidie vanuit het
Ministerie van Justitie en NRGD is in het boekjaar 2013 opgebruikt, en vanaf 2014 niet meer
beschikbaar. Vanaf dat moment zullen de supervisie/intervisie bijeenkomsten dan ook
kostendekkend worden gepland.
Het eindsaldo van de vereniging bedroeg op 31 december 2013 36.727 Euro.
Een overzicht van de cijfers wordt gepresenteerd op de ALV.
De penningmeester verwacht dat de reserves in 2014 weer lichtelijk zullen toenemen, door een
stijgend aantal leden, en enige winst uit de basiscursus.
Ledenvergadering
Gezien de drukte die de super- en intervisiecursussen met zich meebrengen is besloten, met
instemming van de leden, om de ledenvergadering 2013 te verschuiven naar 2014.
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