JAARVERSLAG 2016
BESTUUR
Samenstelling:
Voorzitter: prof.dr. H.J.C. van Marle, psychiater (lid sinds 30-11-2012, voorzitter sinds 11-03-2016)
Secretaris: drs. L.H.G.J. Elmans, orthopedisch chirurg (11-03-2016)
Vervangend secretaris: mw. dr. W.C.G. Overweg-Plandsoen, (kinder)neuroloog (11-03-2016)
Penningmeester: R.J.J. Devilee, orthopedisch chirurg (11-03-2016)
Lid: dr. E.M.H. van den Doel, neuroloog (09-05-2009)
Lid: drs. J.J.D. Tilanus, psychiater (11-03-2016)
Professioneel secretariaat: Marijke Bennebroek (Millipedes)
Tijdens de algemene ledenvergadering gehouden op 11 maart 2016 is een groot deel van het bestuur
gewisseld en zijn de bestuursleden, zoals hierboven genoemd aangenomen. Van het voorgaande bestuur zijn
prof dr. Van Marle en dr. van den Doel aangebleven. Het nieuwe bestuur heeft conform het mandaat van de
ledenvergadering in onderling overleg gekozen voor bovenstaande samenstelling. Er is een overdracht van
taken en zaken gedaan binnen de verschillende bestuursposten van oud op nieuw bestuurslid.
Met deze wisseling is na jaren van inzet voor de NVMSR afscheid genomen van de bestuursleden
prof. dr. G.F. Koerselman, voorzitter (09-05-2009) , dr. Ph.J. Edixhoven, secretaris (09-05-2009) en
dr. M. Heeg, penningmeester ( 09-05-2009). Deze drie bestuursleden zijn bij de oprichting van de NVMSR
betrokken geweest en hebben allen een bijzondere inspanning verricht om de NVMSR uit te bouwen tot een
vereniging van belang op het gebied van medisch specialistische rapportages. Middels en tijdens een
afscheidsdiner heeft het nieuwe bestuur hen uitvoerig dank betuigd voor hun inspanningen.
ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR NVMSR
Naam
functie
prof.dr. H.J.C. van Marle
drs. L.H.G.J. Elmans
R.J.J. Devilee
dr. W.C.G. Overweg-Plandsoen
drs. J.J.D. Tilanus
dr. E.M.H. van den Doel

voorzitter
secretaris
penningmeester
Vervangend secretaris
lid
lid

Aangetreden

Aftredend/herkiesbaar (H)

2009
2016
2016
2016
2016
2009

2019 (H)
2019 (H)
2019 (H)
2019
2019 (H)
2017

Reeds in 2015 is gestart met een professionalisering van het secretariaat. Dat betekent dat alle operationele
zaken en correspondentie via een door de vereniging ingehuurd secretariaat verzorgd worden. Te denken valt
aan de Basiscursus, Masterclasses, ALV en Themadag, stuk voor stuk organisatorisch flinke klussen. In 2016 is
dit door Marijke Bennebroek, met ondersteuning van Ellen Adank van het bureau Millipedes uitgevoerd.
Bestuursvergaderingen:
In 2016 is driemaal een bestuursvergadering (29 juni, 22 september en 1 december) en tweemaal een
telefonische bestuursvergadering gehouden.
Uiteraard is een deel van de tijd in 2016 opgegaan aan de bestuursoverdracht en overname van taken en
verantwoordelijkheden. Zaken die onder andere aan de orde zijn geweest:
- Opstarten van een Kamer van medische aansprakelijkheid
- Basiscursus 2017.
- Reglement klachtenprocedure en klachtencommissie.
- Themadag 2016.
- Reglement supervisie en intervisie
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Richtlijn NVMSR 2016
In 2016 is er een vernieuwde aangepaste richtlijn van de NVMSR uitgebracht. De richtlijn is aangenomen door
de algemene ledenvergadering.
Toelichting:
Na het gereedkomen in 2008 van de richtlijn WMSR (de toenmalige Werkgroep Medisch Specialistische
Rapportage) heeft op verzoek van de werkgroep het federatiebestuur van de KNMG na advies van
prof. mr. J. Legemaate destijds ingestemd met deze richtlijn. Deze is vervolgens als richtlijn WMSR/KNMG 2008
aan de beroepsverenigingen aangeboden. Dezelfde procedure is aangehouden voor de richtlijn NVMSR 2016.
De KNMG heeft via zijn bestuur laten weten dat instemming met deze richtlijn niet de taak en competentie zijn
van het federatiebestuur, aangezien er veranderde doelstellingen en ontwikkelingen binnen de KNMG zijn.
De conceptrichtlijn 2016 is gepresenteerd bij de GAV, voor advies en instemming, en bij prof. mr. A.
Akkermans, een van de ontwikkelaars van de IWMD-vraagstelling, waarin voortdurend wordt verwezen naar
onze richtlijn 2008. Prof. Akkermans heeft laten weten dat de IWMD-vraagstelling ook aan revisie toe is, en
heeft het bestuur van de NVMSR uitgenodigd om aan deze revisie actief deel te nemen. In de nieuwe IWMDvraagstelling kan dan op dezelfde wijze worden gerefereerd aan de vernieuwde NVMSR-richtlijn 2016.
LEDENBESTAND:
DISCIPLINES LEDENBESTAND NVMSR EIND 2016
Discipline
Leden

Kandidaatleden

Psychiater
Orthopedisch chirurg

24
17

5
7

Orthopedisch expert/Orthopeed
Neuroloog
(Kinder)neuroloog
Neurochirurg
Plastisch chirurg/handchirurg
Algemeen chirurg
Chirurg np
KNO-arts
Vaatchirurg
Zenuwarts
Oogarts
Cardioloog
Bedrijfs- verzekeringsarts
Revalidatiearts
Traumachirurg
Anesthesioloog
Reumatoloog
Medisch adviseur
TOTAAL

1
12
1
3
2

9
5

Buitengewone leden

2

2
3
2
1
2
2
2
2
1
1
1
78

1
2
1
2
1
36

4
4

Leden:
Per eind 2016 telde de vereniging 78 leden.
Leden worden gestimuleerd en geënthousiasmeerd om regelmatig intervisie te doen, aangezien dit onderdeel
is/wordt van de eisen voor herregistratie binnen de NVMSR na 5 jaar.
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Kandidaatleden
Per eind 2016 waren er 36 kandidaatleden.
Afname van het aantal kandidaatleden is voornamelijk toe te schrijven aan opschoning van de kandidatenlijst.
Middels een rondschrijven aan de kandidaatleden is te kennen gegeven dat het kandidaatlidmaatschap
maximaal 3 jaar kan duren. De kandidaatleden zijn aangespoord Masterclasses (voorheen workshops) te
volgen. De Masterclass is bedoeld als toelatingstoets, maar ook ter verhoging van kennis en kunde bij de
kandidaatleden.
Buitengewoon leden:
drs. J. van Duinkerken, medisch adviseur (sinds 2012)
mw. drs. A.M. Blaauw, medisch adviseur (sinds 2014)
drs. W. Schuwirth, medisch adviseur (sinds 2014)
mw. drs. M.A.L. Tolsma-Piegza, medisch adviseur (sinds 2016)
COMMISSIES
Opleidingscommissie
Samenstelling aangepast in 2016:
- Dr. E.M.H. van den Doel, lid
- Dr. Ph.J. Edixhoven, voorzitter
- Prof.dr. G.F. Koerselman, lid
- J. Tilanus, namens het huidige bestuur
- Prof.dr. H.C.J. van Marle, lid.
ROOSTER VAN AFTREDEN OPLEIDINGSCOMMISSIE
Naam
functie
dr. Ph.J. Edixhoven
prof.dr. G.F. Koerselman
dr. E. van den Doel
prof.dr. H.J.C. van Marle

voorzitter
lid
lid
lid

Aangetreden

Aftredend/herkiesbaar (H)

2013

Basiscursus:
De basiscursus is in 2016 niet gehouden. Het argument is dat er in januari nog te weinig inschrijvingen waren.
Over de mogelijke oorzaken hiervan zal nog verder moeten worden nagedacht. De vraag is of er een
verzadigingspunt is bereikt, of is er bij beroepsverenigingen minder belangstelling voor de NVMSR, om enkele
mogelijkheden te noemen. Een tweede reden hiervoor is dat de doorstroom van kandidaat-leden naar leden
onvoldoende doorstroom had. Eerst is aan kandidaatleden de gelegenheid gegeven om het lidmaatschap te
verwerven.
Workshops Super- en Intervisie
In 2016 zijn de volgende workshops gegeven:
Snijdende specialismen CR: 22 januari en 7 oktober 2016
Psychiatrie: 14 maart, 17 juni en 7 oktober 2016
Neurologie: 7 oktober 2016
Deze zijn gevolgd door tezamen 16 kandidaatleden, waarvan er 9 zijn toegelaten als lid op voordracht van de
supervisoren van deze workshops en 1 lid naast de aantekening CR nu voor BR is toegelaten.
In 2016 is gestart met het uitbreiden van de supervisoren voor toetsing tot toelating als NVMSR lid:
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•
•
•

Bestuurslid R.J.J. Devilee is als supervisor Chirurgie /Orthopedie erbij gekomen, naast dr. Ph..J. Edixhoven
en dr. M. Heeg.
Neurologie: dr. E.M.H. van den Doel, M.B.M. Vermeulen, aangevuld met Collegae dr. W.C.G. OverwegPlantsoen en dr. A. Verrips
Psychiatrie: prof. dr. G.F. Koerselman, psychiater, prof. dr. H.J.C. van Marle, psychiater, J.L.M. Schoutrop,
psychiater, aangevuld met collegae dr. C.C. Kan en drs. J.J.D. Tilanus.

Intervisie voor leden
Na de ALV van 11 maart 2016 hebben 24 leden deelgenomen aan de intervisie voor leden, in groepen à 4 tot 5
deelnemers: 1 groep psychiatrie, 2 groepen beschouwende specialismen en 2 groepen snijders. Start 10.45
uur, einde 13.00 uur. Na de lunch zijn 2 groepen nog enkele uren doorgegaan met de intervisie voor leden.
De registratie van de intervisie is gedaan door het secretariaat.
Tijdens de themadag op 2 december 2016 is er tevens door 40 leden een Masterclass gevolgd.
De Masterclasses zijn een nieuwe benaming voor de oude supervisie, met als toevoeging dat een van de
intervisoren fungeert als een expert. Met deze structuur kan accreditatie worden verkregen voor de GAIA
registratie.
Themadag 2 december 2016:
Er is GAIA-accreditatie verkregen door het format van deze dag aan te passen. ‘s Ochtends is een ALV
gehouden en daarna is er een Masterclass voor leden gehouden, waarin diverse leden in een intervisie
deelnamen. ‘s Middags werden diverse voordrachten op verschillende vakgebieden gehouden in het kader
van: Transculturele diagnoses/klachtenpresentatie en beoordeling in expertisekader.
Commissie van Beroep
In 2016 werd geen beroep gedaan op deze commissie.
ROOSTER VAN AFTREDEN COMMISSIE VAN BEROEP
Naam
functie
Mw.prof.mr. G. de Groot
voorzitter
Mr. T.L. de Vries
Prof.dr. K. Graamans
Mw.mr. S.S. van Gijn
Ambtelijk secretaris

Aangetreden
2013
2013
2013
2013

Aftredend/herkiesbaar (H)
2019 (H)
2019 (H)
2019 (H)

Klachtencommissie
Klachtenreglement NVMSR
Per ALV besluit van 11 maart 2016 is het klachtenreglement door de ALV aangenomen. Met dit reglement
wordt gepoogd klachten ten aanzien van specifieke rapportages van leden van de NVMSR te behandelen
binnen het kader van de NVMSR en de richtlijn. In 2016 zijn er geen klachten ingediend bij het NVMSsecretariaat. Door het bestuur zijn de volgende leden aangesteld als klachtencommissie: prof dr. Koerselman
en dr. Edixhoven met als voorzitter een onafhankelijke juriste: Mw.prof.mr. G. de Groot als voorzitter van deze
commissie.
ROOSTER VAN AFTREDEN KLACHTENCOMMISSIE
Naam
Commissie
Mw.prof.mr. G. de Groot
voorzitter
dr. Ph.J. Edixhoven
prof.dr. G.F. Koerselman

Aangetreden

Aftredend/herkiesbaar (H)
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Toetsingscommissie
Evenals in voorgaande jaren hebben geen toetsingen ‘oude stijl’ meer plaatsgevonden.
Kascommissie
ROOSTER VAN AFTREDEN KASCOMMISSIE
Naam
Sub-toetsingscommissie
Dr. A. Korzec
psychiater
R.M. Kuipers
orthopedisch chirurg
A.H.C. Geerlings
neuroloog

Aangetreden
december 2014
maart 2016
december 2016

Aftredend/herkiesbaar (H)
2018
2018 (H)
2018 (H)

Actielijst ALV maart 2016
- bepaling standpunt over gewenst aantal leden NVMSR (per specialisme) - advies richtlijn GAV over richtlijn
NVMSR
- advies Akkermans over richtlijn NVMSR
- deelname NVMSR aan revisie IWMD
- vaststellen datum en onderwerp themadag 2016
- benoeming derde lid kascommissie
- klachtenreglement op website
- opzetten Kamer Medisch Aansprakelijkheid
- benoeming bijzonder lid: huidige voorzitter GAV
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